
แนะอุตฯทําใจสูคาจาง300บ.หาชองขอรัฐชวยลดผลกระทบ 

 
ส.อ.ท.เตรียมรวบรวมผลกระทบคาจาง 300 บาทหารือรัฐบาลชวยเหลืออีกรอบ นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปดเผยวาการบังคับใชคาจางขั้นตํ่า 300 บาทท่ีจะเริ่มเดือน 
เม.ย.น้ี ส.อ.ท.จะรวบรวมขอมูลผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง เชน ไมสามารถรับภาระไดจนตองปดกิจการ หรือ 

อยูในภาวะที่ขาดทุนมาก เพ่ือนําไปหารือกับภาครัฐหาแนวทางดูแล ลดผลกระทบอยางไรก็ดี ในสวนของ
ผูประกอบการก็ตองชวยตัวเองดวยการลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนายธนิต โสรัตน รองประธานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) กลาววา ผูประกอบการตองทําใจวาตอไปน้ีคาจางในเมืองไทยจะไมถูกอีก
แนนอนหากตองการจะทําธุรกิจตอไปตองเริ่มปรับตัวเพ่ือความอยูรอดเพราะการทําธุรกิจตองแขงขันกับคูแขงใน
ประเทศและตางประเทศ กลุมที่มีศักยภาพจะยายไปตางประเทศตองเตรียมตัวศึกษาหาลูทางโดยเฉพาะในประเทศ
เพ่ือนบานที่มีคาจางถูกกวาไทยกลุมธุรกิจที่ไมมีศักยภาพจะไปลงทุนตางประเทศตองหันมาดูแลกระบวนการผลิต
ภายในโรงงาน ปรับใชเครื่องมือเครื่องจักร จะชวยลดแรงงานลงไดประมาณ 30% เพ่ิมผลผลิตได20% 

ขณะเดียวกันตองปรับลดตนทุน เมื่อใชวัตถุดิบ100% ตองไดผลผลิตอยางนอย 99% 

 
 
โพสตทูเดย 
22/03/2555 
 
 
ผูผลิตรวมพลคาน 

 "คลัง" ขึ้นภาษีแอร ใชเกณฑใหม "คาอีอีอาร" กินไฟนอย กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศส.อ.ท.อ
อกโรงคานกรมสรรพสามิตเตรียมเก็บภาษีแอร 15% ช้ีขอมูลกรมผิดพลาด แอรทุกรุนปรับราคาลงต้ังแตป 2552 

เหตุแขงขันกันหนัก อธิบดี "เบญจา หลุยเจริญ" ไมฟงเสียงผูบริโภคอวมผูประกอบการผลักภาระภาษีรับไปเต็ม ๆ 
 นางจินตนา ศิริสันธนะ ประธานกลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) กลาวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" กรณีที่กรมสรรพสามิตเตรียมที่จะกลับมา
เรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศที่รอยละ15 หลังจากที่ "ยกเวน" การจัดเก็บมาต้ังแตเดือนกันยายน 
2552 วา ทางกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศพรอมจะยื่นหนังสือคัดคานตอกรมสรรพสามิตทันทีโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเด็นที่กรมสรรพสามิตอางวา หลังจากที่กรมยกเวนการจัดเก็บภาษีมา 2 ปไมมีผูประกอบการรายใด
ปรับลดราคาจําหนายเครื่องปรับอากาศลงมาเลย ซึ่งในประเด็นน้ีไมใชขอมูลที่ถูกตอง เน่ืองจากสภาพการแขงขัน
ในตลาดทําใหผูประกอบการลดราคาจําหนายเครื่องปรับอากาศลงมาอยางตอเน่ือง(ตารางประกอบ)ตามราคาที่
รายงานไปยังกรมการคาภายใน ยกตัวอยาง เครื่องปรับอากาศชนิดตูต้ังพ้ืน ขนาด 33,000 BTU ป 2552 ราคา
ตอหนวย 45,000 บาท บวกคาติดต้ัง 4,000 บาท รวม 49,000 บาท ป 2553 ราคาตอหนวยลดลงเหลือ 
42,600 บาท บวกคาติดต้ัง 4,000บาท รวม 46,600 บาท ป 2554-2555 ราคาตอหนวยลดลงเหลือ 
40,900 บาท บวกคาติดต้ัง 4,000 บาท รวม 44,900 บาท หากคิดเฉพาะรุนแลวพบวาเครื่องปรับอากาศขนาด
13,000 BTU ลดไดสูงสุดถึงรอยละ16และหากประเมินจากราคาเครื่องปรับอากาศทุกรุนจะมีการปรับลดราคา
สูงสุดถึงรอยละ 22 "ราคาเครื่องปรับอากาศเมื่อเทียบเฉพาะป 2554 กับป 2553 ราคาลดลงเฉล่ีย11-16% แต
หากรวมการปรับลดราคาต้ังแตป 2552 จนถึงปจจุบันจะพบวาราคาเฉล่ียลดไปกวา 30% ฉะน้ันขอมูลที่กรม
สรรพสามิตอางวา ต้ังแตยกเวนการจัดเก็บภาษีแลวราคาเครื่องปรับอากาศไมไดลดลงเลยจึงคลาดเคล่ือนจาก



ขอเท็จจริงอยูมากและหากกรมสรรพสามิตยืนยันที่จะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหมผูรับภาระจะกลายเปนผูบริโภค
จะไดรับผลกระทบจากราคาเครื่องปรับอากาศที่ปรับสูงขึ้นตามภาระภาษี"  
 นางจินตนา กลาวอยางไรก็ตาม ทางกลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไดหารือกับนายพยุงศักด์ิ ชาติ
สุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในประเด็นน้ีปรากฏมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือไม
เห็นดวยที่กรมสรรพสามิตจะหันมาจัดเก็บภาษีเครื่องปรับอากาศ อีก นายไพรัตน เอื้อชูยศ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทสตาร(ประเทศไทย)จํากัดไมเห็นดวยที่จะมีการกลับมาเก็บภาษีสรรพสามิตจากเหตุผลที่วา
ในชวงที่ผานมาเครื่องปรับอากาศไมไดปรับลดราคาลง ทั้ง ๆ ที่ในความเปนจริงเคร่ืองปรับอากาศ จําเปนตอง
ปรับลดราคาจากการแขงขันที่รุนแรงอยางตอเน่ืองโดยเครื่องปรับอากาศ ที่1 ตันจะมีราคาจําหนายเพียง 10,000 

กวาบาทเทาน้ัน "ซึ่งถือวาถูกมาก" นอกจากน้ีตนทุนในการผลิตเครื่องปรับอากาศปจจุบันยังเพ่ิมขึ้นตามมาตรฐาน 
EER (Energy Efciency Ratio-คาการประหยัดไฟฟา)อัตราสวนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศที่การ
Ratio-คาการประหยัดไฟฟา)อัตราสวนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) กําหนดไวระหวาง 5-10แตกระบวนการผลิตปจจุบันสามารถทําคา ERR ช้ีวัดไดถึงรอยละ 11.6 แลว"
แมตนทุนในการผลิตใหไดคามาตรฐาน ERR จะเพ่ิมขึ้น แตที่ผานมาก็ไมมีผูประกอบการรายใดปรับขึ้นราคา
จําหนาย" 
 
ประชาชาติธุรกิจ 22/03/2555 

 
กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดยื่นหนังสือ
คัดคานตอกรมสรรพสามิต พรอมเปรียบเทียบราคา 2 ป ลดลงกวา30% และเครื่องปรับอากาศสวนใหญที่ผลิตก็
จะเปนเบอร 5 ตามมาตรฐานประหยัดไฟหากเปนระบบประหยัดไฟสูงสุด เครื่องปรับอากาศน้ันจะมีราคาสูงขึ้น
อีกนิดหนอยอยางไรก็ตามถาตองมีการเก็บภาษีใหมอีกครั้งจริงกรมสรรพสามิตก็ควรจะตองรับฟงความเห็นจาก
ผูประกอบการดวยวาราคาไมปรับลดลงจริงหรือไมผูประกอบการใชเทคนิคการเปล่ียนรูปแบบเครื่องปรับอากาศ
และแจงราคาสูงขึ้นหรือไมทําใหราคาเครื่องปรับอากาศไมลดลง 
 
โพสตทูเดย 
 
25/03/2555 
 
ส.อ.ท.คานคลังรีดภาษีแอรเพ่ิมหว่ันแอรเถ่ือนทะลัก-ตลาดสงออกจอปนปวนสภาอุตสาหกรรมเตรียมตบเทาเขา
พบกรมสรรพสามิตวอนระงับปรับขึ้นภาษีแอรเต็มเพดาน 15% หว่ันกระทบทั้งตลาดแอรภายใน ปลุกตลาดแอร
เถ่ือนกลับมาเกิดใหมทั้งยังสงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันกับอาเซียนนางจินตนา ศิริสันธนะ 
ประธานกลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
เปดเผยวากลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯเตรียมนัดเขาพบกับนางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต 
เพ่ือสอบถามความชัดเจนของการปรับภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศ ซึ่งกรมสรรพสามิต มีแผนที่จะปรับภาษี
ขึ้นแตยังไมมีความชัดเจน และสรางความกังวลใหกับผูประกอบการ เน่ืองจากที่ผานมาผูประกอบการใชเวลา 17 

ป ขอใหยกเลิกภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศลงและรัฐบาลตกลงลดภาษีสรรพสามิตเมื่อป 2552 จาก 15% 

เหลือ0%“ปจจบุันเครื่องปรับอากาศตองเสียภาษีเทศบาล 1.5% ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% รวม 8.5% 

และถากลับมาเก็บภาษีสรรพสามิต 15% จะทําใหเครื่องปรับอากาศตองเสียภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และ



ภาษีมูลคาเพ่ิมรวม 23.5% จะทําใหผูผลิตตองปรับราคาสินคาขึ้น 15% ตามอัตราภาษีใหม หรือปรับขึ้นเครื่อง
ละ 3,000-20,000 บาท รวมท้ังตนทุนการผลิตสูงขึ้นจากการปรับคาแรงขั้นตํ่าเปนวันละ 300 บาท 

และราคาทองแดงปจจุบันสูงขึ้นมาอยูที่ 8,000 เหรียญสหรัฐฯตอตันจากป 2551 ที่ราคาตันละ 1,000 เหรียญ
ทั้งน้ีหากปรับภาษีสรรพสามิตขึ้นจะสงผลกระทบตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศซึ่งป 2553 

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศขยายตัว 30% เพราะยกเลิกภาษีสรรพสามิตทําใหราคาสินคาลดลง และปที่ผาน
มาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศขยายตัว 10%โดยผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศ 1 ลานเครื่อง ผลิตเพ่ือสงออก 
17ลานเครื่องและปน้ีก็คาดวาอุตสาหกรรมน้ีจะขยายตัว 10% แตถาขึ้นภาษีสรรพสามิตอาจมีผลตอการ 
ขยายตัวนางจินตนากลาววาส.อ.ท.จะช้ีแจงกรมสรรพสามิตวาผูประกอบการไดปรับราคาเครื่องปรับอากาศลงเมื่อ
ภาครัฐยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิตโดยราคาเครื่องปรับอากาศแบบต้ัง หรือแขวน 5 ขนาดมีการเปล่ียนแปลง
ปรับลดราคาลงอยางตอเน่ืองอาทิ ขนาด 12,000-13,000 บีทียู ราคาเฉล่ีย 5 ยี่หอป 2550 เครื่องละ 27,420 

บาท ราคาป 2554 เครื่องละ 22,133 บาท หรือขนาด 16,000-20,000 บีทียู ราคาเฉล่ีย 5 ยี่หอ ป 2550 

เครื่องละ 36,340 บาท ราคาป 2554 เครื่องละ 29,803 บาทนายสุเมธ สิมะกุลธร ที่ปรึกษากลุมอุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศฯส.อ.ท.กลาววาในอาเซียนมีเฉพาะประเทศไทยที่เก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศซึ่งทํา
ใหขีดความสามารถในการแขงขันลดลงโดยสินคาสงออกไมตองเสียภาษีสรรพสามิตแตผูผลิตตองแยสายการผลิต
ออกเปน 2 สวน คือ 1.ผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศ จะตองติดแสตมปภาษีสรรพสามิต 2.ผลิตเพ่ือสงออก 

ซึ่งผูผลิตจะนําช้ินสวนและสินคามารวมกันไมได เพราะอาจถูกตรวจสอบวาไมปดแสตมปและเสียคาปรับ 

แตถาไมมีการเก็บภาษีสรรพสามิตจะทําใหผูผลิตมีความคลองตัวเพราะสินคาในคลังจะนําไปสงออกหรือขายใน
ประเทศก็ได ซึ่งประเทศไทยกําลังเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในป 58 จึงเห็นวาภาครัฐควรสงเสริม
ใหผูผลิตไทยแขงขันกับอาเซียน“หากราคาเคร่ืองปรับอากาศในประเทศสูงขึ้นจะสงผลใหเครื่องปรับอากาศ
หลีกเล่ียงภาษีหรือไมปดแสตมปมีมากขึ้นซึ่งปญหานี้หายไปเมื่อรัฐบาลยกเลิกภาษีสรรพสามิตเมื่อป 2552  

เพราะไมคุมคากับการผลิต”. 

มติชน (กรอบบาย) 27/03/2555 

 
 
 
 
คนขี้รอนระวังเปดแอรเพลิน 

 
กฟผ.ช้ีเตรียมตัวจายคาไฟงวดเดือนพ.ค.ทะลัก "กฟผ."เตือนประชาชน ประหยัดการใชไฟฤดูรอนโดยเฉพาะผูที่
ใชแอรเผยแนวโนมบิลคาไฟรอบใหมเดือน พ.ค.-ส.ค.สอขยับขึน้ 30 สต.ตอหนวยแตตองรอเรคกูเลเตอรช้ีขาด 
ส.อ.ท.ขอเขาพบกรมสรรพาสามิตช้ีแจงกรณีที่จะมีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตแอร 15% เพราะจะทําใหราคา
แอรปรับเพ่ิมขึ้นตามภาษีทันทีนางจินตนา ศิริสันธนะ ประธานกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศและเครื่องทํา
ความเย็น สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) กลาววา กลุมฯเตรียมนัดเขาพบกับนาง เบญจา หลุยเจริญ 
อธิบดีกรมสรรพสามิต เพ่ือสอบถามความชัดเจนของการปรับภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศ ซึ่งกสรรพสามิต
จะปรับภาษีขึ้นเพราะไดสรางความกังวลใหกับผูประกอบการ เน่ืองจากที่ผานมาผูประกอบการใชเวลา 17 ป
ขอใหยกเลิกภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศลงและรัฐบาลไดลดภาษีสรรพสามิตเมื่อป2552จาก 15% เหลือ 
0%"ปจจุบันเครื่องปรับอากาศตองเสียภาษีเทศบาล 1.5% ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% รวม8.5%และถากลับมาเก็บ
ภาษีสรรพสามิต 15% จะทําใหเครื่องปรับอากาศตองเสียภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาลและภาษีมูลคาเพ่ิมรวม 



23.5%จะทําใหผูผลิตตองปรับราคาสินคาขึ้น 15% ตามอัตราภาษีใหม หรือปรับขึ้นเครื่องละ 3,000-20,000 

บาท"ทั้งน้ี หากปรับภาษีสรรพสามิตขึ้น จะสงผลกระทบตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกลาว ซึ่งป 2553 

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศขยายตัว 30%เพราะยกเลิกภาษีสรรพ สามิต ทําใหราคาสินคาลดลง และปที่ผาน
มาขยายตัว 10% โดยผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศ 1 ลานเครื่อง ผลิตเพ่ือสงออก 17 ลานเครื่องโดยคาดวาปน้ีจะ
ขยายตัว10% แตถาปน้ีขึ้นภาษีสรรพสามิต อาจมียอดขายลดลงนายสุเมธ สิมะกุลธร ที่ปรึกษากลุมอุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศฯ ส.อ.ท.กลาววาในอาเซียน มีเฉพาะประเทศไทยที่เก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศ
ประเทศไทยกําลังเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในป 2558 จึงเห็นวาภาครัฐควรสงเสริมใหผูผลิตไทย
แขงขันกับอาเซียน เชน มาเลเซีย เวียดนาม โดยปที่แลวไทยสงออกเครื่องปรับอากาศ มูลคารวม 376,800 ลาน
บาท 

 
มติชน (กรอบบาย) 28/03/2555 หนา 17 


