(ร่าง) นโยบายด้านภาษี ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
อัครพงศ์ อัน้ ทอง
คณะพัฒนาการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่อ
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อนํ าเสนอความรูเ้ กี่ยวกับนโยบายด้านภาษีท่เี กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยการทบทวน
และสังเคราะห์การศึกษาทัง้ ในระดับนานาชาติและระดับประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและ
ระบบภาษีทเ่ี กี่ยวข้องกับการท่องเทีย่ ว สําหรับนําไปสูก่ ารศึกษาผลกระทบจากการเก็บและ/ลดหย่อนภาษีทเ่ี กี่ยวข้องกับ
การท่องเทีย่ ว รวมทัง้ การศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการพิเศษทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรม
การท่องเทีย่ วในอนาคต
ภาษีการท่องเที่ยวมีทงั ้ ระบบภาษีทวไปและภาษี
ั่
เฉพาะทีม่ ลี กั ษณะการจัดเก็บตามมูลค่าและต่อหน่ วย โดยมี
การเรียกเก็บทัง้ จากภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยว เพื่อเพิม่ รายได้ให้กบั ภาครัฐ เรียกคืนต้นทุนการให้บริการสาธารณะ
และทําให้ต้นทุนภายนอกถูกรวมอยู่ในราคาที่นักท่องเที่ยวจ่าย รวมทัง้ เพื่อการกระตุ้น สนับสนุ น และส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว ทีผ่ า่ นมามีการศึกษาผลของการเก็บภาษีการท่องเทีย่ ว 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การศึกษาผลกระทบของการเก็บ
ภาษี และ 2) การศึกษาเกีย่ วกับภาระภาษี การกระจายภาระภาษี และการส่งออกภาระภาษี สําหรับไทยมีรายการภาษี
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการท่องเทีย่ วหลายรายการทัง้ ทีภ่ าษีทวไปและภาษี
ั่
เฉพาะ รวมทัง้ มาตรการให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
ซึ่งเกือ บทัง้ หมดเป็ น นโยบายระดับชาติ อย่า งไรก็ต าม ในประเทศไทยยัง ขาดการศึก ษาผลของการเก็บ ภาษีก าร
ท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะในระดับท้องถิน่ ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บางแห่งทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงต้องแบก
รับภาระต้นทุนการดูแลนักท่องเที่ยว สิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ สาธารณู ปโภคต่างๆ ที่สนับสนุ นการ
ท่องเทีย่ วในท้องถิน่
คําสําคัญ: นโยบายภาษี การท่องเทีย่ ว ภาษีการท่องเทีย่ ว

1. บทนํา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วเป็ นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจทีส่ ร้างรายได้ภาษีแก่ภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2558 กรมการท่องเทีย่ ว
(2559) ประมาณการว่า การท่องเทีย่ วก่อให้เกิดภาษีโดยตรงและโดยอ้อมประมาณร้อยละ 15.06 ของภาษีทงั ้ หมดของ
ประเทศ (หรือประมาณ 0.33 แสนล้านบาท) และคาดว่าในปี พ.ศ. 2560 จะเพิม่ เป็ น 0.40 แสนล้านบาท (หรือประมาณ
ร้อยละ 16.93 ของภาษีทงั ้ หมดของประเทศ) ขณะเดียวกันการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการท่องเทีย่ วและการเพิม่ ขึน้
ของการแข่ง ขัน ด้า นการท่อ งเที่ย วทํา ให้ภาครัฐ ต้อ งจัด สรรงบประมาณเพื่อ ดูแ ลรับ ผิด ชอบในเรื่อ งที่เกี่ย วข้อ งกับ
การท่องเทีย่ วหลายเรื่อง เช่น การส่งเสริมการขายและการทําการตลาด การจัดให้มบี ริการและสิง่ อํานวยความสะดวก
ทีจ่ ําเป็ นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว การดูแลรักษาความปลอดภัยของผูม้ าเยือน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว เป็ น ต้น การดําเนิ นการเหล่านี้ ทําให้ในแต่ละปี ภาครัฐต้องแบกรับภาระ
ทางการคลังในด้านงบประมาณรายจ่ายเพิม่ ขึน้ ตามการขยายตัวของการท่องเทีย่ ว
ภาษีการท่องเทีย่ ว (Tourism tax)1 เป็ นหนึ่งในแหล่งรายได้ของภาครัฐทีช่ ่วยลดแรงกดดันทางการคลัง
ในเรือ่ งงบประมาณของภาครัฐ และยังทําให้ภาครัฐมีรายได้สาํ หรับการลงทุนสาธารณะในสิง่ อํานวยความสะดวก บริการ
และสิง่ ต่างๆ ที่สนับสนุ นการพัฒนาการท่องเที่ยวทัง้ ในระดับประเทศและท้องถิน่ เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัว
ของการท่องเทีย่ วทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต รวมทัง้ ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วให้กบั
ประเทศ (Gooroochurn and Sinclair, 2005; OECD, 2014) นอกจากนี้ ภาษีการท่องเทีย่ วยังสามารถใช้เป็ นเครื่องมือ
แก้ไขปั ญหาความล้มเหลวของตลาด (Market failure) 2 ทีอ่ าจนํามาสูก่ ารจัดสรรทรัพยากรทีไ่ ม่เป็ นธรรมภายในประเทศ
เช่น การนํ าพืน้ ที่สาธารณะมาใช้ประโยชน์ เพื่อการท่องเที่ยวของคนบางกลุ่ม ปั ญหาสิง่ แวดล้อมจากการท่องเที่ยว เช่น
ขยะ นํ้ าเสีย เป็ นต้น ซึ่งชุมชนและ/ท้องถิน่ เป็ นผู้แบกรับต้นทุนดังกล่าว การเข้ามาดํานํ้ าของนักท่องเที่ยวจนเกินขีด
ความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นต้น ขณะเดียวกันภาครัฐสามารถใช้มาตรการลดหย่อนภาษี
(Tax reduction) และ/สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax incentive) กระตุน้ การลงทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว รวมทัง้
กระตุน้ การท่องเทีย่ วภายในประเทศ (Domestic tourism)
การเก็บภาษีการท่องเทีย่ วย่อมมีผลกระทบต่ออุปสงค์ของนักท่องเทีย่ ว เนื่องจากภาษีทเ่ี รียกเก็บจะมีผลต่อ
ราคาและ/ต้นทุนการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว ขณะเดียวกันก็สง่ ผลกระทบต่อประเทศทีเ่ ป็ นจุดหมายปลายทางทีเ่ ก็บ
ภาษีการท่องเทีย่ ว เช่น กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทีเ่ กิดจากการเพิม่ ขึน้ ของราคา กระทบต่อคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนหากนํารายได้ภาษีมาพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ ฐาน เป็ นต้น ความแตกต่างของผลกระทบขึน้ อยูก่ บั
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานของการท่องเทีย่ ว (Gooroochurn and Sinclair, 2005; Gago et al., 2009;
Dwyer, Forsyth and Dwyer, 2010) โดยผลประโยชน์สทุ ธิจากการเก็บภาษีการท่องเทีย่ วจะขึน้ อยูก่ บั การออกแบบระบบ
การคลังสาธารณะ (Public finance) หรือรายได้จากภาษีท่จี ะจัดเก็บจากการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศและ/พื้นที่ท่เี ป็ น
แหล่งท่องเทีย่ ว/จุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ ว (Gooroochurn and Sinclair, 2005; Dwyer, Forsyth and Dwyer, 2010)
ดังนัน้ เพื่อสร้างความเข้าใจเบือ้ งต้นเกีย่ วกับโครงสร้างและระบบภาษีทเ่ี กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว บทความฉบับนี้
นําเสนอผลการทบทวนและสังเคราะห์ความรูเ้ กี่ยวกับภาษีการท่องเที่ยวทัง้ ในระดับนานาชาติและในระดับประเทศ
ซึ่ง เป็ นพื้นฐานความรู้สําคัญที่จะนํ าไปสู่การต่อยอดสําหรับศึกษาวิจยั ถึงผลกระทบจากการเก็บและ/ลดหย่อนภาษี
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทัง้ การศึกษาเพื่อหาแนวทางความเป็ นไปได้ในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และ
ค่าบริการพิเศษทีเ่ กี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจและ/อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว เพื่อลดภาระทางการคลังทัง้ ในระดับประเทศ
และท้อ งถิ่น และปรับ ปรุง แก้ไ ขความบิด เบือ นในการจัด สรรทรัพยากรอัน เป็ น ผลมาจากความล้ม เหลวของตลาด
1

นับรวมภาษี (Tax) ค่าธรรมเนียม (Free) และค่าบริการเฉพาะ (Charges special) ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมการท่องเทีย่ ว (Tourism activities)
เกิดจากการทีแ่ หล่งท่องเที่ยวมีลกั ษณะพิเศษจนทําให้เกิดอํานาจการผูกขาด (Monopoly power) การทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วเป็ น
สินค้าสาธารณะ (Public goods) และการทีก่ ารท่องเทีย่ วก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก (Externalities) (Hazair and Ng, 1993; Gooroochurn and
Sinclair, 2005; Dwyer, Forsyth and Dwyer, 2010)

2
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โดยเฉพาะในระดับท้องถิน่ ทีซ่ ่งึ ปั จจุบนั ต้องแบกรับภาระในการดูแลนักท่องเทีย่ ว สิง่ แวดล้อม ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
รวมทัง้ สาธารณูปโภคต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการสนับสนุนการท่องเทีย่ วภายในท้องถิน่
2. ประเภทของภาษี การท่องเที่ยว
องค์กรการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้นิยามภาษีการท่องเที่ยว (Tourism tax) พอมีใจความสําคัญว่า
“เป็ น ภาษีทีใ่ ช้เ ฉพาะสํา หรับ นัก ท่อ งเทีย่ วและอุต สาหกรรมท่อ งเทีย่ ว หรือ อาจใช้ก บั จุด หมายปลายทางด้า น
การท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นคู่แข่ง” (WTO, 1998) จากนิยามดังกล่าวมีขอ้ สังเกตและข้อโต้แย้งทีส่ าํ คัญว่า สินค้าและบริการ
หลายรายการอาจถูกบริโภคและใช้โดยทัง้ นักท่องเทีย่ วและไม่ใช่นกั ท่องเทีย่ ว ดังนัน้ รายการภาษีบางรายการทีเ่ รียกเก็บจาก
นักท่องเที่ยวจึงอาจไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว และบางรายการก็ไม่ไ ด้กําหนดฐานภาษี (Tax base)
จากกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ภาษีมูลค่าเพิม่ เป็ นต้น (Gago et al. 2009; OECD, 2014) การศึกษาที่ผ่านจึงมี
การพิจารณาใหม่วา่ ภาษีการท่องเทีย่ วเป็ นภาษีทางอ้อม (Indirect taxes) ค่าธรรมเนียม (Fee) และค่าบริการพิเศษ
(Charge) ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แบ่งเป็ น 1) ภาษีท ั ่วไป (General taxes) เช่น
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีนําเข้า ภาษีการขาย เป็ นต้น และ 2) ภาษีเฉพาะ (Specific taxes) สําหรับกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การท่องเทีย่ ว เช่น ภาษีโรงแรม ภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็ นต้น (Gooroochurn and Sinclair, 2005; Gago et al.,
2009; Dwyer, Forsyth and Dwyer, 2010; OECD, 2014)
ในปี พ.ศ. 2541 องค์กรการท่องเทีย่ วโลก รายงานว่า นักท่องเทีย่ วและ/ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วต้องจ่าย
ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการพิเศษทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมการท่องเทีย่ ว รวม 45 รายการ ครอบคลุม 12 กิจกรรม
(WTO, 1998) กว่า 30 รายการ เรียกเก็บจากนักท่องเทีย่ วโดยตรง (มีผลทําให้เส้นอุปสงค์ยา้ ย) ส่วนอีก 15 รายการ
เรีย กเก็บ จากธุ ร กิจ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การท่ อ งเที่ย ว (มีผ ลทํ า ให้เ ส้น อุ ป ทานย้า ย) กิจ กรรมโรงแรม/สถานที่พ ัก แรม
Hotel/accommodation) มีรายการภาษีทถ่ี ูกเรียกเก็บมากทีส่ ดุ 15 รายการ (11 รายการ เรียกเก็บจากนักท่องเทีย่ ว และ
อีก 4 รายการ เรียกเก็บจากธุรกิจ) (ดูรายละเอียดในตารางที่ 1) โดยมีลกั ษณะการจัดเก็บ 2 รูปแบบ คือ 1) ภาษีตามมูลค่า
(Ad valorem tax)3 ที่เรียกเก็บตามอัตราทีค่ ดิ จากราคาสินค้าและ/บริการ เช่น ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีสุราและเบียร์
ค่าธรรมเนียมจากผูเ้ ข้าพักโรงแรม ภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงสําหรับเครื่องบิน เป็ นต้น และ 2) ภาษีต่อหน่วย (Specific tax)4
ที่เรียกเก็บตามหน่ วยของสินค้าและ/บริการในอัตราคงที่เท่ากันทุกๆ ระดับราคา หรืออาจเรียกเก็บเป็ นจํานวนเงิน
ก้อนที่คงที่ (หรือ ภาษีแบบเหมาจ่าย (Lump sum tax)) โดยนักท่องเทีย่ วหรือธุรกิจจะจ่ายภาษีตามจํานวนหน่วยของสินค้า
และ/บริการทีใ่ ช้ในอัตราคงทีไ่ ม่แปรผันตามราคาสินค้าและ/บริการ เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ภาษีสนามบิน ค่าบริการเข้า
อุทยานแห่งชาติ เป็ นต้น
จากโครงสร้างรายการภาษีในตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ประเทศต่างๆ เรียกเก็บภาษีจากนักท่องเที่ยวและธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว บนพืน้ ฐานของระบบภาษี 2 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบภาษีทวไป
ั ่ (General tax system) ทีเ่ รียก
เก็บจากทัง้ นักท่องเที่ยวและคนท้องถิน่ หรือเรียกเก็บจากธุรกิจทัวไปและธุ
่
รกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับการท่องเทีย่ วในอัตราที่
เหมือนกันโดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ เช่น ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิง เป็ นต้น และ 2) ระบบภาษีเฉพาะสําหรับ
การท่องเทีย่ ว (Specific taxes for tourism) ทีเ่ รียกเก็บเฉพาะจากนักท่องเทีย่ วและ/ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
เช่น ภาษีการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ภาษีค่าห้องพักของโรงแรม เป็ นต้น สามารถสรุปโครงสร้างการเรียกเก็บภาษี
การท่องเทีย่ วตามผูจ้ า่ ยภาษีได้พอสังเขป ดังนี้
ก. ภาษีทเ่ี รียกเก็บจากธุรกิจการท่องเทีย่ ว (Taxing tourism business) แบ่งเป็ น 5 กลุม่ ธุรกิจใหญ่ ได้แก่
1) ธุรกิจสายการบินและสนามบิน (Airlines and airports) เช่น ภาษีน้ํ ามันเชือ้ เพลิงของสายการบิน
(Airline fuel tax) เป็ นต้น
3
4

เมือ่ มีการจัดเก็บภาษีจากผูซ้ อ้ื (หรือผูข้ าย) จะทําให้เส้นอุปสงค์ (หรืออุปทาน) ย้ายไปโดยมีความยืดหยุน่ แตกต่างจากเดิม
เมือ่ มีการจัดเก็บภาษีจากผูซ้ อ้ื (หรือผูข้ าย) จะทําให้เส้นอุปสงค์ (หรืออุปทาน) ย้ายไปโดยมีความยืดหยุน่ เท่าเดิม
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2) ธุรกิจโรงแรมและสถานทีพ่ กั แรม (Hotels and accommodation) เช่น ภาษีการค้า (Turnover tax)
ภาษีศุลกากรและสรรพสามิต (Customs and excise) ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม เป็ นต้น
3) ธุรกิจร้านขายอาหารและเครือ่ งดื่ม (รวมทัง้ ภัตตาคาร) เช่น ภาษี/อากรสุรา (Liquor taxes/duties) เป็ นต้น
4) ธุรกิจการขนส่งทางบก (รวมรถเช่า) เช่น ภาษี/อากรเชือ้ เพลิง (Fuel taxes/ duties) เป็ นต้น
5) ธุรกิจและ/ผูท้ ใ่ี ห้บริการด้านการท่องเทีย่ ว เช่น ภาษีการพนัน (Betting tax) เป็ นต้น
ข. ภาษีทเ่ี รียกเก็บจากนักท่องเทีย่ วโดยตรง (Taxing tourists directly) แบ่งเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
1) ภาษีบริโภคทัวไป
่ (General consumption tax: GCT) เป็ นภาษีทเ่ี รียกเก็บจากทัง้ คนท้องถิน่ และ
นักท่องเทีย่ วทีบ่ ริโภคสินค้าและ/บริการ เช่น ภาษีสนิ ค้าและบริการ (Good and service tax: GST) หรือภาษีมลู ค่าเพิม่
(Value-added tax: VAT) เป็ นต้น
2) ภาษีเฉพาะการท่องเทีย่ ว (Special tourism taxes) เป็ นภาษีทเ่ี รียกเก็บจากนักท่องเทีย่ วทีบ่ ริโภค
สินค้าและ/บริการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ภาษีการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ภาษีและ/ค่าธรรมเนียม
ทีเ่ รียกเก็บจากการให้บริการแก่ผูโ้ ดยสาร (เช่น ภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมการจอดยานพาหนะ เป็ นต้น) ภาษีหอ้ งพัก
ของโรงแรม เป็ นต้น
ตารางที่ 1 การจัดประเภทของภาษีการท่องเทีย่ ว (Tourism tax typology)
กิ จกรรม
1. การเข้า/ ออกประเทศ
(Entry/ exit)
2. การเดินทางทางอากาศ
(Air travel)
3. สนามบิน ท่าเรือ และ
ถนนชายแดน
(Airports/ sea ports/ road
borders)

4. โรงแรม/สถานทีพ่ กั แรม
(Hotels/accommodation)

รูปแบบภาษี การท่องเที่ยว
1. ภาษีออกนอกประเทศ/ภาษีเดินทางไปต่างประเทศ
(Resident departure tax/Foreign travel tax)
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า/ใบอนุ ญาตเดินทาง (Visa/travel permit)
3. อากรผูโ้ ดยสารทางอากาศ (Air passenger duty)
4. ภาษีต ั ๋วเครือ่ งบิน (Air ticket tax)
5. ภาษีเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Airline fuel tax)
6. ภาษีออกนอกประเทศ (Departure tax)
7. ภาษีบริการผูโ้ ดยสาร (Passenger service tax)
8. ภาษีความปลอดภัยของสนามบิน (Airport security tax)
9. ภาษีการจอดยานพาหนะในสนามบิน (Airport parking tax)
10. ภาษีสาํ หรับผ่านประเทศ (Transit taxes)
11. ค่าธรรมเนียมเดินทางป่ า/การขึ้นภูเขาสูง
(Trekking/mountaineering fees)
12. ภาษีสาํ หรับทีน่ อนพักค้างแรม (Bed night tax)
13. ภาษีสาํ หรับทีน่ อน (Bed tax)
14. ภาษีการครอบครองทีช่ วคราว
ั่
(Occupancy tax)
15. ภาษีอตั ราต่างกันของภาษีมลู ค่าเพิม่ (Differential VAT rate)
16. ภาษีเสริมพิเศษ (Surtax)
17. ภาษีการขาย (Sales tax)
18. ภาษีบริการ (Service tax)
19. ภาษีการค้า (Turnover tax)
20. ภาษีโรงแรมและภัตตาคาร (Hotel and restaurant tax)
21. ภาษีทเ่ี ช่าพักชัวคราว
่
(Temporary lodging tax)
22. ภาษีโรงแรมทีพ่ กั (Hotel accommodation tax)
23. ภาษีทเ่ี ช่าพัก (Lodging tax)
24. ภาษีประโยชน์พเิ ศษทีใ่ ห้กบั ลูกจ้าง (Fringe benefit tax)
25. ภาษีเงินเดือน (Payroll tax)
26. ภาษีศุลกากรและสรรพสามิต (Customs and excise)
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ผูจ้ ่าย, ระบบ

ประเทศไทย1/

[T, S]

-

[T, S]
[T, S]
[T, S]
[B, S]
[T, S]
[T, S]
[T, S]
[T, S]
[T, S]






-

[T, S]

-

[T, S]
[T, S]
[T, S]
[T, S]
[T, S]
[T, G]
[T, S]
[B, G]
[T, S]
[T, S]
[T, S]
[T, S]
[B, S]
[B, G]
[B, G]




ตารางที่ 1 (ต่อ)
รูปแบบภาษี การท่องเที่ยว
ผูจ้ ่าย, ระบบ ประเทศไทย1/
27. ภาษีการขาย/ภาษีมลู ค่าเพิม่ (Sales tax/VAT)
[T, G]

28. ภาษี/อากรสุรา (Liquor taxes/duties)
[B, G]

29. ค่าผ่านทาง (Toll charges)
[T, G]

30. ภาษี/อากรเชือ้ เพลิง (Fuel taxes/duties)
[B, G]

31. ภาษีเทศบาล/ภาษีทอ้ งที่ (Municipal/local tax)
[T, G]
32. ภาษีโภคภัณฑ์ (Purchase duty)
[B, S]
33. ภาษีเบนซิน/ดีเซล (Petrol/diesel duty)
[T, G]

8. รถผ่านเข้าเมืองต่างๆ
34. ภาษีโภคภัณฑ์ (Purchase duty)
[T, S]
(Coaches)
35. ภาษีเพิม่ เติมจําเพาะ (Specific additional tax)
[B, S]
36. ภาษีขนส่งนักท่องเทีย่ ว (Tourist transport tax)
[T, S]
9. แหล่งท่องเทีย่ ว
37. ภาษีแหล่งดึงดูดนักท่องเทีย่ ว (Visitor attractions tax)
[T, S]
(Tourism attractions)
38. ภาษีมลู ค่าเพิม่ /ภาษีการขาย (VAT/sales tax)
[T, G]

10. การฝึกอบรม
39. ภาษีการฝึกอบรมในอุตสาหกรรม (Industry training tax)
[B, G]
40. ภาษีการขายอาหาร (Catering tax)
[B, G]
(Training)
11. สิง่ แวดล้อม
41. ภาษีทอ่ งเทีย่ วเชิงอนุ รกั ษ์ (Eco-tourism tax)
[B, S]
(Environment)
42. ภาษีคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon tax)
[B, G]
43. ภาษีระบบการทิง้ ขยะฝั งกลบ (Landfill tax)
[B, G]

12. การพนัน
44. ภาษีการพนัน (Betting tax)
[B, S]
(Gambling)
45. ภาษีบอ่ นการพนัน/คาสิโน (Casino tax)
[T, S]
หมายเหตุ: T = จ่ายโดยนักท่องเทีย่ ว, B = จ่ายโดยธุรกิจ, G = เป็ นระบบภาษีทวไป
ั ่ และ S = เป็ นระบบภาษีเฉพาะสําหรับการท่องเทีย่ ว
1/
เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นทีส่ บื ค้นจากอินเตอร์เน็ต
ทีม่ า: ปรับปรุงจากตารางที่ 5.5 ของ WTO (1998) และตารางที่ 1 ของ Gooroochurn and Sinclair (2005)
กิ จกรรม
5. ภัตตาคาร
(Restaurants)
6. การใช้ถนน
(Road taxes)
7. การเช่ายานพาหนะ
(Car rental)

รายการภาษีการท่องเทีย่ วในตารางที่ 1 มีทงั ้ ทีเ่ ป็ นภาษี (Taxes) และค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (User charges)
ทีม่ คี วามแตกต่างกัน ดังพอสรุปได้ดงั นี้
ก. ภาษี (Taxes) คือ เงินทีร่ ฐั บาลบังคับเก็บจากบุคคล ภาคเอกชน หรือองค์กรต่างๆ เป็ นเงินโอน (Transfer
payment) จากบุคคลหรือองค์กรนัน้ ๆ มาสูร่ ฐั บาล แบ่งเป็ น ภาษีทเ่ี ก็บโดยตรงจากนักท่องเทีย่ ว (ปรากฏอยูใ่ นใบเสร็จ
หรือบิลค่า สินค้า )
และภาษีท่ีเก็บจากธุร กิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะกลายเป็ นส่วนหนึ่ งของต้น ทุน
การดําเนินการของธุรกิจนัน้ ๆ
ข. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (User charges) คือ รายจ่ายทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย สําหรับการใช้สนิ ค้าและ/
บริการประเภทต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจอดเครื่องบินในสนามบิน ค่าธรรมเนี ยมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเทีย่ ว ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เป็ นต้น
จากความแตกต่างดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเปรียบเสมือนราคาทีภ่ าครัฐเรียกเก็บจาก
การให้บริการสาธารณะบางอย่างเฉพาะนักท่องเที่ยวและ/ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือเพื่อให้สทิ ธิสําหรับ
การเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการบางอย่าง หรือประกอบธุรกิจบางอย่าง เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียม
บริการเข้าอุทยาน ค่าธรรมเนียมสําหรับประกอบธุรกิจโรงแรม เป็ นต้น ซึง่ นักท่องเทีย่ วและ/ธุรกิจสามารถเลือกปฏิเสธการใช้
บริการได้หากเห็นว่าค่าธรรมเนียมที่จดั เก็บไม่สมเหตุสมผล ส่วนการจัดเก็บภาษีส่วนใหญ่มเี ป้ าหมายเพื่อเพิม่ รายได้
ให้กบั ภาครัฐเป็ นสําคัญ ดังนัน้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการจึงเหมาะสําหรับกรณีท่ภี าครัฐสามารถระบุกลุ่มผู้ท่ไี ด้รบั
ประโยชน์จากการลงทุนหรือการให้บริการสาธารณะได้อย่างชัดเจน และต้องการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพื่อเรียกคืน
ต้นทุนและ/นํ ามาใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการหรือให้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ต้องการแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากความ
ล้มเหลวของตลาด แต่ถา้ ภาครัฐมีเป้ าหมายเพือ่ ต้องการเพิม่ รายได้ควรดําเนินการจัดเก็บในลักษณะของภาษี
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นอกจากนี้ จากรายงานการสํา รวจการเก็บ ภาษีที่เ กี่ย วข้อ งกับ กิจ กรรมการท่อ งเที่ย วในระดับ ประเทศ
จากกว่า 30 ประเทศ ของ OECD ในปี พ.ศ. 2556 สามารถแบ่งนโยบายด้านภาษีทเ่ี กีย่ วข้องกับกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ออกเป็ น 6 กลุม่ หลัก ซึง่ แต่ละกลุม่ มีนโยบายทีน่ ิยมใช้แตกต่างกันดังแสดงรายละเอียดพอสังเขปในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 นโยบายด้านภาษีทเ่ี กีย่ วข้องกับกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
กิ จกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
1. การเดินทางเข้า/ ออกประเทศ
(Arrival/ departure )
2. การเดินทางทางอากาศ
(Air travel)

3. โรงแรมและสถานทีพ่ กั แรม
(Hotel and accommodation)
4. มาตรการลดหย่อนอัตราภาษีการบริโภค
(Reduced rates of consumption tax)
5. สิง่ แวดล้อม
(Environment)

6. สิทธิประโยชน์ทางภาษี
(Tax incentive)

นโยบายด้านภาษี การท่องเที่ยวที่นิยมใช้
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึง่ รูปแบบหลักทีน่ ิยมใช้ คือ วีซ่าแบบระยะสัน้
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสนามบิน ซึ่งมักรวมอยู่ในราคาตั ๋วเครื่องบิน และส่วนใหญ่
ให้เหตุผลของการจัดเก็บว่า นํ ามาใช้จ่ายในการดูรกั ษาความปลอดภัย การให้บริการต่างๆ
แก่ผโู้ ดยสาร และการให้บริการอื่นๆ ของสนามบิน นอกจากนี้ บางสนามบินใช้ค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวสําหรับประชาสัมพันธ์กระตุน้ พฤติกรรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมของผูโ้ ดยสาร
ส่วนใหญ่เป็ นภาษีเฉพาะสําหรับโรงแรมและสถานทีพ่ กั แรม แม้วา่ จะมีการจัดเก็บทัง้ ใน
ระดับชาติและท้องถิน่ แต่สว่ นใหญ่จะจัดเก็บในระดับท้องถิน่
ลดหย่อนภาษีการบริโภคสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มุ่งเน้ นที่
โรงแรมและร้านอาหารเพือ่ กระตุน้ ให้มกี ารใช้บริการมากขึน้
ภาษีส ิ่งแวดล้ อ มในรู ปแบบต่ างๆ ซึ่งได้ ร ับความสนใจมากขึ้นทัง้ จากภาคธุ รกิ จและ
นั กท่ องเที่ยว โดยมีเป้ าหมายเพื่อกระตุ้ นให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมมากขึ้น และเพื่อเป็ นเงินทุนสําหรับจัดการกับผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ กิดจากการท่องเทีย่ ว
นโยบายลดหย่ อนและ/ยกเว้นภาษี เช่ น ภาษีรายได้ ภาษีนํ าเข้า เป็ นต้น เพื่อส่งเสริม
การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม สิง่ อํานวยความสะดวกที่
เกี่ยวข้องกับการท่ องเที่ยว เป็ นต้น รวมทัง้ การคืนภาษีมูลค่ าเพิ่มให้ก ับนักท่ องเที่ยว
เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเทีย่ ว หรือใช้มาตรการลดหย่อนภาษีรายได้เพื่อส่งเสริม
การท่องเทีย่ วภายในประเทศ

ทีม่ า: สังเคราะห์จาก OECD (2014)

3. วัตถุประสงค์ของการเก็บภาษี การท่องเที่ยว
โดยทัวไปการเก็
่
บภาษีมวี ตั ถุประสงค์สาํ คัญ 3 ประการ ได้แก่ กระจายรายได้ใหม่ (Income redistribution)
การจัดสรรทรัพยากร (Resource allocation) และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (Economic stabilization)
(Dwyer, Forsyth and Dwyer, 2010) แต่สาํ หรับภาษีทเ่ี ก็บจากกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว (หรือเรียกว่า
“ภาษีการท่องเทีย่ ว”) มีวตั ถุประสงค์การเก็บที่แตกต่างจากข้างต้น การศึกษาในอดีตมักจะให้เหตุผลที่สาํ คัญ 3 ประการ
เมือ่ ต้องเก็บภาษีการท่องเทีย่ ว (Hazair and Ng, 1993; Gooroochurn and Sinclair, 2005; Gago et al., 2009) ได้แก่
1) การเก็บภาษีการท่องเที่ยวเป็ นเครื่องมือที่ช่วยเพิม่ รายได้ให้กบั ภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
เป็ น หนึ่งในภาคเศรษฐกิจสําคัญในหลายประเทศ และเป็ นแหล่งรายได้จากการเก็บภาษีท่สี ําคัญของภาครัฐ เนื่องจาก
มีฐานภาษีขนาดใหญ่ (WTO, 1998; Dwyer, Forsyth and Dwyer, 2010) WTO (1998) ประมาณการว่า ประเทศทีเ่ ป็ น
จุด หมายปลายทางของการท่อ งเที่ย วที่สาํ คัญ ของโลกมีร ายได้จ ากภาษีก ารท่อ งเที่ย วในสัดส่ว นประมาณร้อ ยละ
10-25 ของรายได้จากภาษีทงั ้ หมดของประเทศ
การเก็บภาษีการท่องเทีย่ วจะเป็ นเครือ่ งมือทีด่ ใี นการสร้างรายได้ให้กบั ภาครัฐ และอยูบ่ นพืน้ ฐานของหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) เมื่ออุปสงค์การท่องเทีย่ วมีความยืดหยุ่นตํ่า (Inelasticity) ทําให้ภาระภาษีทจ่ี ดั เก็บโดยส่วนใหญ่
ตกอยูก่ บั นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ (Exportability) ผลกระทบของภาษีทม่ี ตี ่อราคาจะมีผลต่ออุปสงค์การท่องเทีย่ วน้อย
และผลของภาษีจะทําให้เกิดการบิดเบือนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเพียงเล็กน้อย (Palmer and
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Riera, 2003; Gooroochurn and Sinclair, 2005) ดังนัน้ การเก็บภาษีการท่องเทีย่ วโดยรัฐบาลกลาง (Central taxes)
จากนัก ท่อ งเที่ย วชาวต่า งชาติจ ะช่ว ยให้ส ามารถผลัก ภาระภาษีใ ห้ก บั นัก ท่อ งเที่ย วได้ดขี นึ้ ในขณะเดีย วกัน ภาษี
การท่องเที่ยวในระดับท้องถิน่ (Local taxes) จะถูกผลักภาระให้แก่นักท่องเที่ยวได้ดขี น้ึ หากจัดเก็บโดยตรงจาก
นักท่องเทีย่ วทีม่ ใิ ช่คนทีอ่ าศัยอยูใ่ นท้องถิน่ (Non-resident) (Gooroochurn and Sinclair, 2003; Gago et al., 2009)
2) การเก็บภาษีการท่องเที่ยวเป็ นเครื่องมือสําคัญในการระดมทุน (หรือ เรียกคืนต้นทุน) สําหรับการเพิม่
สินค้าและบริการสาธารณะตามความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการขยายตัวของการท่องเทีย่ ว กล่าวคือ การขยายตัวของ
การท่องเทีย่ วทําให้ภาครัฐทัง้ ในระดับประเทศและท้องถิน่ ต้องลงทุนเพิม่ ขึน้ ในการจัดหาสินค้าและบริการสาธารณะ เช่น
สาธารณู ปโภค โครงสร้างพื้นฐาน เป็ นต้น หรือต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิม่ ขึน้ จากการให้บริการสาธารณะแก่
นักท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวมากขึน้ เช่น การดูแลความปลอดภัย การให้บริการด้านสาธารณสุข การดูแลในเรื่องของสิง่ แวดล้อม
การซ่อมบํารุงและขยายถนนและ/ทางนํ้า เป็ นต้น ดังนัน้ ตามหลักผลประโยชน์ (Benefit principle) ภาษีการท่องเทีย่ ว
จึง เป็ น เครื่อ งมือที่ทํา หน้ า ที่เป็ น ราคาสิน ค้า และบริก ารสาธารณะที่นัก ท่อ งเที่ย วต้อ งใช้ร ะหว่า งเดิน ทางท่อ งเที่ย ว
ภายในประเทศและ/แหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นจุดหมายปลายทาง (เรียกเก็บจากนักท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์จาก
การใช้บริการสาธารณะ) เพื่อลดภาระทางการคลัง (Fiscal burden) ให้กบั ผูเ้ สียภาษีทเ่ี ป็ นคนท้องถิน่ และ/มิใช่นกั ท่องเทีย่ ว
(Gooroochurn and Sinclair, 2003; Gago et al., 2009) อย่างไรก็ตาม บางกรณีอาจเป็ นไปได้วา่ รายได้จากภาษี
ทีเ่ ก็บจากนักท่องเทีย่ วอาจสูงกว่าบริการสาธารณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วได้รบั (Gooroochurn and Sinclair, 2005)
3) การเก็บ ภาษีก ารท่ อ งเที่ย วเป็ น เครื่อ งมือ หนึ่ ง ที่บ รรเทาและเยีย วยาปั ญ หาที่เ กิด จากการท่อ งเที่ย ว
โดยเฉพาะปั ญหาสิง่ แวดล้อมและความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และยังเป็ นเครื่องมือทีส่ ง่ ออกผลกระทบส่วนหนึ่ง
ไปยังต่างประเทศ ทําให้ลดการบิดเบือนการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ (Gago et al., 2009) เนื่องจากการเก็บ
ภาษีการท่องเทีย่ วเป็ นการทําให้ตน้ ทุนภายนอก (External costs) ทีเ่ กิดจากการท่องเทีย่ วกลับเข้ามาเป็ นต้นทุนภายใน
ทัง้ นี้เป็ นที่ทราบกันดีว่าการท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่อาจมีต้นทุนภายนอกสูง เช่น ก่อให้เกิดความแออัดเพิม่ ขึ้น
(Congestion) ภายในชุมชนและ/ท้องถิน่ เกิดต้นทุนทางด้านสิง่ แวดล้อม (ปั ญหามลพิษ เกิดสุนทรียภาพอันไม่พงึ ประสงค์
ของเมือง และปั จจัยอื่นๆ ทีม่ ผี ลทําให้คุณภาพชีวติ ของประชาชนในท้องถิน่ ลดลง) เป็ นต้น โดยสิง่ ต่างๆ เหล่านี้ต่างก็ม ี
ผลกระทบเชิงลบต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวต้องพึง่ พาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของ
ชุมชนและ/ท้องถิน่ (Palmer and Riera, 2003; Gooroochurn and Sinclair, 2005; Gago et al., 2009; Dwyer,
Forsyth and Dwyer, 2010)
ดังนัน้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic efficiency) ภาครัฐจึงเข้ามาแทรกแซงด้วยการ
จัดเก็บภาษีการท่องเที่ยว โดยเฉพาะภาษีทางอ้อม (Indirect taxes) ซึ่งเป็ นเครื่องมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการรวม
ต้นทุนภายนอก (External costs) ไว้ในราคาสุดท้าย (Final price) ทีจ่ ่ายโดยนักท่องเทีย่ ว (Clarke and Ng, 1993;
Gago et al., 2009) ภาษีการท่องเทีย่ วอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของอุปสงค์การท่องเทีย่ วและ/คุณภาพของ
นักท่องเที่ยว และการเพิม่ ขึน้ ของรายรับจากภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอันเป็ นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของความเต็มใจจ่าย
(Wiliness to pay) ของนักท่องเทีย่ ว ซึง่ เกิดจากการทีน่ กั ท่องเทีย่ วมีอรรถประโยชน์ (Utility) เพิม่ ขึน้ จากการลดความแออัด
และ/ปั ญหาสิง่ แวดล้อมต่างๆ ภายในแหล่งท่องเทีย่ ว (Gago et al., 2009) นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ภาษีการท่องเทีย่ ว
เป็ นเครื่องมือจัดการความหนาแน่ นของนักท่องเทีย่ ว และขจัดความเป็ นฤดูกาลของการท่องเทีย่ ว ซึ่งจะนํามาสูก่ ารเพิม่ ขึน้
ของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
สําหรับรายการภาษีและ/ค่าธรรมเนียมบางประเภททีจ่ ดั เก็บจากนักท่องเที่ยวที่เป็ นผูใ้ ช้บริการกิจกรรม
การท่องเทีย่ วทีก่ ่อให้เกิดต้นทุนภายนอก เช่น ภาษีรถเช่าทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความแออัดของการจราจรทีอ่ าจทําให้
เกิดอุบตั ิเหตุและ/มลพิษทางอากาศเพิม่ ขึ้น เป็ นต้น ทัง้ นี้หากพิจารณาตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
หลักความเท่าเทียมกัน (Equity) ในกรณีของต้นทุนภายนอก คนท้องถิน่ และนักท่องเทีย่ วควรจ่ายภาษีและ/ค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวเหมือนกัน ไม่ควรเลือกปฏิบตั โิ ดยเก็บเฉพาะนักท่องเทีย่ ว เนื่องจากคนท้องถิน่ และนักท่องเทีย่ วต่างก็มสี ว่ นทําให้
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เกิดต้น ทุน ภายนอก เช่น เกิด ความแออัด ของการจราจรอันเป็ น ผลให้เกิดอุ บ ตั ิเหตุ แ ละมลพิษ ทางอากาศเพิ่ม ขึ้น
การร่วมกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดความเสือ่ มโทรม เป็ นต้น
นอกจากนี้ จากการทีห่ ลายประเทศในยุโรปมีนโยบายให้ความสําคัญกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ (OECD, 2014)
จึง มีนโยบายภาษี แ ละมาตรการสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ย วที่เ ป็ นการส่ง เสริม การลงทุ น ในจุ ด หมายปลายทางเพื่อ
การท่องเทีย่ วและโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม สนับสนุนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วให้มกี ารใช้
อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ชี ่วยลดของเสีย เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและนํ้ า หรือก่อให้เกิดการอนุ รกั ษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจท้องถิน่ กับองค์กรชุมชน (UNEP, 2011; OECD, 2014)
เช่น การเก็บภาษีสงิ่ แวดล้อม (Eco-tax) การเก็บภาษีคาร์บอน การเก็บภาษีน้ํามันทีม่ ตี ะกัวสู
่ ง เป็ นต้น
ภาษีการท่องเทีย่ วนอกจากจะช่วยสร้างรายได้และสนับสนุ นการลงทุนของภาครัฐในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ยังมีประโยชน์ดา้ นอื่นๆ อีก ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบของภาษีและความเกีย่ วข้องกับกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ ซึง่ จากรายงานของ OECD (2014) พบว่า ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการพิเศษ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
มีประโยชน์สาํ คัญทีเ่ ห็นได้ชดั เจน ดังนี้
ก. ใช้สนับสนุ นกองทุนในการคุ้มครองดูแลป้ องกันสิง่ แวดล้อม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จดั การกับ
ผลกระทบทีเ่ กิดจากนักท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามอ่อนไหวเป็ นพิเศษ เช่น “Iceland’s accommodation tax”
ได้จดั สรรรายได้สว่ นหนึ่งให้กบั Tourist site protection fund เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ดูแลและบํารุงรักษา และคุม้ ครอง
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติทเ่ี ป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะ เป็ นต้น
ข. เป็ นการเรียกคืนต้นทุน (Cost recovery) ทีเ่ กิดจากการดําเนินงานเพื่อให้บริการผูโ้ ดยสาร ณ สนามบิน
และ/พอร์ตต่างๆ รวมถึงการดําเนินงานเกีย่ วกับศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การรักษาความปลอดภัยและการกักกันโรค
และการดําเนินงานเพื่อออกวีซ่าระยะสัน้ ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสนามบินจาก
ผูโ้ ดยสาร ซึง่ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวถูกนํามาใช้จา่ ยในการดําเนินงานและลงทุนในการให้บริการต่างๆ ณ สนามบิน เป็ นต้น
ค. ใช้เป็ น ค่าใช้จ่ายสําหรับดูแลรักษาความปลอดภัยเป็ น พิเศษให้แ ก่ผู้ท่ีเดินทางเข้า -ออกประเทศ และ
ภายในประเทศทีเ่ ป็ นจุดหมายปลายทางของการท่องเทีย่ ว เช่น นิวซีแลนด์เรียกเก็บ “Passenger security charges”
จากผู้โดยสารขาออกทัง้ เที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศที่เดินทางจากสนามบินนิวซีแลนด์ เพื่อใช้เป็ นเงินทุน
สําหรับให้บริการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน (Aviation security service) ทีด่ แู ลรับผิดชอบโดยหน่วยงานของ
ภาครัฐ เป็ นต้น
ง. ใช้ส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น ออสเตรเลียให้สทิ ธิประโยชน์ ทางด้านภาษี
สําหรับการลงทุนโรงแรมและการพัฒนาสถานทีพ่ กั แรมระยะสัน้ ทีเ่ รียกว่า “Concessional tax treatment” โดยกิจการ
ดังกล่าว (โรงแรมและสถานทีพ่ กั แรม) สามารถนําค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้าง (อาคารและ/สิง่ ก่อสร้าง) มาหักลดภาษี
ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี เป็ นเวลา 25 ปี ซึง่ สูงกว่ากิจการอื่นๆ ทีม่ อี ตั ราการหักลดร้อยละ 2.5 ต่อปี เป็ นเวลา 40 ปี เป็ นต้น
จ. ใช้เป็ นเครื่องมือกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้มาเยือน (Visitors) และสร้างงานให้กบั คนท้องถิ่น เช่น ไอร์แลนด์
มีนโยบายลดภาษีมลู ค่าเพิม่ ในโรงแรมและร้านอาหารเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วและกระตุน้ ให้เกิดการจ้างงานในโรงแรมและ
ร้านอาหาร เป็ นต้น
ฉ. ใช้เป็ นเงิน ทุ น สนับ สนุ น กิจ กรรมด้า นการตลาดและส่ง เสริม การขายทัง้ ภายในและต่า งประเทศ เช่น
เม็กซิโกมีการจัดสรรรายได้รอ้ ยละ 80 จาก “Non-immigrant tax” ทีจ่ ดั เก็บจากบุคคลทีเ่ ดินทางเข้ามาเพื่อท่องเทีย่ วให้กบั
Mexico tourism board สําหรับใช้สง่ เสริมกิจกรรมด้านการตลาดและส่งเสริมการขายทัง้ ภายในและต่างประเทศ เป็ นต้น
แม้ว่าแต่ละประเทศจะมีนโยบายด้านภาษีท่เี กี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่แต่ละ
ประเทศจะมีรูปแบบของนโยบายด้านภาษีการท่องเทีย่ วทีใ่ กล้เคียงกัน รวมทัง้ มีวตั ถุประสงค์ของการใช้นโยบายดังกล่าว
ทีส่ อดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ดังพอสรุปได้สงั เขปตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 รูปแบบนโยบายด้านภาษีการท่องเทีย่ วทีน่ ิยมใช้และวัตถุประสงค์ของนโยบาย
กิ จกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว
การเดินทางเข้า/ ออกประเทศ
(Arrival/ departure)

รูปแบบนโยบายด้าน
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
ภาษี การท่องเที่ยวที่นิยมใช้
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศุ ลกากร การตรวจคน
(VISA free)
และการดํ า เนิ น งานต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ออกวีซ่ า ระยะสัน้ ให้แ ก่
นักท่องเทีย่ ว รวมทัง้ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด
การเดินทางทางอากาศ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
เป็ นค่าใช้จ่ายภายในสนามบินทัง้ ในเรื่องการบริหารจัดการ การดูแล
(Air travel)
สนามบิน
ความปลอดภัย การให้บริการกับนักท่องเที่ยว เช่น ห้องนํ้ า นํ้ าดื่ม
(Airport charges)
การให้ขอ้ มูลการบิน เป็ นต้น
โรงแรมและสถานทีพ่ กั แรม
ภาษีหอ้ ง/ทีน่ อนพักค้างแรม
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดท่องเทีย่ ว พัฒนาและสนับสนุ น
(Hotel and accommodation) (Room/ bed night taxes)
กิจกรรมการท่องเทีย่ วในระดับท้องถิน่
ภาษีโรงแรม/ ทีพ่ กั
(Occupancy taxes)
มาตรการลดหย่อนอัตราภาษี ลดหย่อนภาษีมลู ค่าเพิม่
กระตุน้ การพัฒนาและการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วรวมทัง้
การบริโภค (Reduced rates (Reduced VAT)
การสร้างงานจากอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว เช่น นโยบายการลดหย่อน
of consumption tax)
VAT ของร้านอาหารในประเทศสวีเดนเมื่อปี พ.ศ. 2555 พบว่า การลด
ราคาลง 4% ทําให้เกิดการขยายตัวของอุปสงค์ 3% และช่วยเพิม่
ชัวโมงการทํ
่
างาน 4% เป็ นต้น
สิง่ แวดล้อม
ภาษีสงิ่ แวดล้อม
เป็ นเงินกองทุนสําหรับดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม และพัฒนาโครงสร้าง
(Environment)
(Green/eco-tax)
พื้นฐานที่สามารถจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากนักท่องเที่ยว เช่น
Iceland’s tourist site protection fund (ใช้เมือ่ ปี พ.ศ. 2554) เป็ นต้น
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
มาตรการลดหย่อนภาษีรายได้ กระตุ้ น ให้เ กิด การลงในธุ ร กิจ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การท่ อ งเที่ย ว เช่ น
(Tax incentive)
(Reduced income tax rate) โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า สวนสนุ ก เป็ นต้น อย่างเช่น “Concessional
tax treatment” ของออสเตรเลีย
ทีม่ า: สังเคราะห์จากรายงานของ OECD (2014)

นอกจากนี้ แม้ว่าในปั จจุบนั จะมีการเก็บภาษีท่เี กี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในหลายประเทศ แต่ท่ผี ่านมา
ยังขาดการเฝ้ าติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผลกระทบของภาษีท่เี กี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวว่ามีผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วของประเทศหรือไม่อย่างไร
4. ผลของการจัดเก็บภาษี ที่เกี่ยวข้องกับกิ จกรรมการท่องเที่ยว
เมื่อต้องพิจารณาถึงผลของการเก็บภาษี (Effect of taxation) ในเบือ้ งต้นนักเศรษฐศาสตร์มกั ให้ความสําคัญ
กับสองประเด็นสําคัญ ได้แก่ ภาระภาษีสว่ นเกิน (Excess burden)5 และการกระจายของภาระภาษี (Tax incidence)6
ซึ่งขึ้น อยู่ก บั ความยืด หยุ่น ของอุป สงค์แ ละอุป ทาน รวมทัง้ ประเภทของภาษีที่จ ดั เก็บ ว่า เป็ น ภาษีต่อ หน่ ว ยหรือ
ภาษีตามมูลค่า โดยภาษีทอ่ี ยูบ่ นหลักความเป็ นธรรม (Equity) และหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)7 จะมีภาระภาษีสว่ นเกินตํ่า
5

การเก็บภาษีทาํ ให้เกิดการบิดเบือนในการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค (หรือผูผ้ ลิต) ซึง่ ทําให้สวัสดิการโดยรวมของสังคมลดลงมากกว่ารายได้ท่ี
ภาครัฐจัดเก็บ ผลต่างนี้เรียกว่า การสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ (Deadweight loss) โดยภาษีทม่ี ปี ระสิทธิภาพจะต้องไม่ทาํ ให้เกิดการบิดเบือน
ในการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค (หรือผูผ้ ลิต)
6
เป็ นการพิจารณา/ประเมินว่า ภาษีทจ่ี ดั เก็บโดยส่วนใหญ่ตกเป็ นภาระของใคร (ผูบ้ ริโภค/ผูผ้ ลิต) (หรือเรียกว่า ภาระภาษีทแ่ี ท้จริง)
7
การจัดเก็บภาษีท ั ่วไป (General tax) มีหลักสําคัญ ได้แก่ หลักความเป็ นธรรม (Equity) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักความแน่ นอน
(Certainty/ stability) หลักความสะดวก (Simplicity) และหลักการมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ (Cost efficiency) สําหรับภาษีเฉพาะ (Specific
tax) มีหลักสําคัญ ได้แก่ หลักผลประโยชน์ (Benefit principle) หลักการกันเงิน (Earmarking principle) และหลักเหตุผลในเชิงสัญญา (The
contractual rationale principle)
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และผูท้ แ่ี บกรับภาระภาษีสว่ นใหญ่เป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั ประโยชน์ ยกเว้น ภาษีแบบเหมาจ่าย (Lump sum tax) ดังนัน้
ในลําดับแรกนักเศรษฐศาสตร์จงึ ให้ความสําคัญกับหลักความเป็ นธรรม (Equity)8 และหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)9
ของภาษีท่จี ดั เก็บ อย่างไรก็ตาม หลักทัง้ สองมักสวนทางกัน กล่าวคือ ตามหลักประสิทธิภาพควรเก็บภาษีต่ําสําหรับ
สินค้าและบริการทีอ่ ุปสงค์มคี วามยืดหยุ่นมาก และควรเก็บภาษีสงู สําหรับสินค้าและบริการทีอ่ ุปสงค์มคี วามยืดหยุน่ ตํ่า
ขณะที่ต ามหลัก ความเป็ นธรรมควรเก็บภาษีในระดับเดียวกันหากมีความสามารถในการเสียภาษีเท่ากัน
หรือ
ผูท้ ่จี ่ายภาษีในอัตราเดียวกันควรได้รบั ผลประโยชน์เหมือนกัน (เรียกว่า Horizontal equity) และควรเก็บภาษีมากกว่า
หากมีความสามารถสูงกว่า หรือผูท้ จ่ี ่ายภาษีมากกว่าควรได้รบั ประโยชน์สงู กว่า (เรียกว่า Vertical equity) ดังนัน้
จากกรณีต วั อย่า งของสิน ค้า อุป โภคบริโ ภคที่ม คี วามจํา เป็ น สํา หรับการดํารงชีพ ซึ่งอุ ปสงค์มกั มีความยืดหยุ่นตํ่า
แต่ภาครัฐไม่สามารถเรียกเก็บภาษีกบั สินค้าดังกล่าวในอัตราทีส่ งู ได้ เนื่องจาก จะกระทบต่อคนทีม่ ฐี านะยากจนของสังคม
(สอดคล้องกับหลักความเป็ นธรรม แต่ไม่เป็ นไปตามหลักประสิทธิภาพ) เป็ นต้น
สําหรับการเก็บภาษีทเ่ี กีย่ วข้องกับกิจกรรมการท่องเทีย่ ว (หรือ ภาษีการท่องเทีย่ ว) ส่วนใหญ่เป็ นไปตามหลัก
ทัง้ สอง (ความเป็ นธรรม และประสิทธิภาพ) (Gooroochurn, 2003) เนื่องจาก การเก็บภาษีการท่องเที่ยวมีผลต่อ
การกระจายรายได้ร ะหว่า งประเทศที่เ ป็ น แหล่ง ท่อ งเที่ย วหรือ เป็ น จุ ด หมายปลายทางของการท่อ งเที่ย ว รวมทัง้
การกระจายรายได้ระหว่างประชาชนภายในท้องถิน่ เนื่องจาก 1) ภาระภาษีสว่ นหนึ่งตกอยู่กบั ซัพพลายเออร์ (Supplier)
ทีเ่ ป็ นของคนท้องถิน่ ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้แรงงานไร้ฝีมอื อย่างเข้มข้น ดังนัน้
การเก็บภาษีการท่องเทีย่ วจึงมี negative equity effects และ 2) สินค้าและบริการท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นสินค้า
ฟุ่มเฟื อย (Luxuries goods) ทีม่ คี วามยืดหยุน่ ต่อรายได้ ซึง่ การเก็บภาษีการท่องเทีย่ วจะส่งผลเชิงบวกต่อ Vertical equity
หรือเป็ นไปตามหลักความสามารถในการจ่ายเงิน (Ability-to-pay doctrine) ที่อยู่ภายใต้หลักความเท่าเทียม
(Gooroochurn and Sinclair, 2005; Gooroochurn, 2009)
ภาษีการท่องเที่ยว โดยเฉพาะรายการภาษีสาํ หรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง ไม่มผี ลทําให้
สวัสดิการภายในประเทศ (Domestic welfare) ลดลง (Gooroochurn, 2009) แต่สามารถช่วยเพิม่ สวัสดิการ
ภายในประเทศได้อกี ด้วย เนื่องจาก การท่องเทีย่ วเป็ นสินค้าทีอ่ ุปสงค์มคี วามยืดหยุน่ ต่อรายได้มากกว่า 1 (Income elasticity)
ทําให้มฐี านภาษี (Tax base) ในการสร้างรายได้สงู ขณะเดียวกันภาระภาษีสว่ นหนึ่งถูกผลักไปยังนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
(Tax exportability) ซึ่งไม่ถูกนับรวมในสวัสดิการภายในประเทศ ดังนัน้ การเพิม่ ขึน้ ของอัตราภาษีจงึ มีภาระส่วนเกิน
(Excess burden/ deadweight loss) ตํ่ากว่ากรณีของภาคเศรษฐกิจอื่นๆ (Jensen and Wanhill, 2002; Gooroochurn
and Sinclair, 2005) หรืออาจกล่าวได้วา่ การเก็บภาษีการท่องเทีย่ วมีประสิทธิภาพมากกว่าภาษีอ่นื ๆ ในขณะเดียวกัน
ก็อยู่บนหลักความเป็ นธรรม ตามที่ได้นําเสนอข้างต้น นอกจากนี้ ภาษีการท่องเที่ยวยังมีส่วนช่วยควบคุมอุปสงค์
การท่องเที่ยวให้สมดุลกับความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว และชดเชยต้นทุนที่เกิดขึ้นต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ดังนัน้ การขยายตัวของการท่องเที่ยวนอกจากจะช่วยเพิม่ รายได้เข้าประเทศแล้วยังสามารถช่วยเพิม่
สวัสดิการให้กบั สังคมไปพร้อมกัน (Copeland, 1990; Clarke and Ng, 1993; Gooroochurn and Sinclair, 2005;
Wattanakuljarus, 2007)
แม้วา่ ภาษีการท่องเทีย่ วจะเป็ นแหล่งรายได้ทม่ี ปี ระสิทธิภาพของภาครัฐ ช่วยเพิม่ สวัสดิการภายในประเทศ และ
มีผลกระทบต่อผูบ้ ริโภคภายในประเทศน้อยกว่าภาษีอ่นื ๆ อย่างไรก็ตาม Dwyer and Forsyth (1993) ได้ตงั ้ ข้อสังเกตว่า
การจัดเก็บภาษีการท่องเที่ยวอาจนํ ามาสู่การบิดเบือนของราคาสินค้าและบริการในตลาด ทําให้นักท่องเที่ยวเลือก
เดินทางไปยังประเทศทีม่ กี ารเก็บภาษีสนิ ค้าและบริการทีต่ ่าํ กว่าได้ หรือทีเ่ รียกว่า “Tourism problem” (Bradford, 2004)
โดยระดับของปั ญหาดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั ระดับของภาษีที่จ ดั เก็บ โดยเปรีย บเทีย บ การทดแทนกัน ของการบริโ ภค
8

ต้องเสียภาษีเท่ากันหากได้ประโยชน์เท่ากัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ เสียตามความสามารถของผูเ้ สียภาษี
การเสียภาษีจะต้องบิดเบือนการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคหรือผูผ้ ลิตน้อยทีส่ ุด ซึ่งการบิดเบือนจะทําให้เกิดความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ
(Deadweight loos: DWL)
9
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ระหว่า งภายในและต่า งประเทศ และความยืดหยุ่นต่อราคาของอุปสงค์การท่องเที่ยว (อนันต์ วัฒนกูลจรัส, 2555)
ข้อสังเกตดังกล่าวได้รบั การศึก ษาเพิม่ เติม ในเวลาต่อมาและพบว่า การเก็บภาษีก ารท่องเที่ย วทํา ให้นัก ท่องเที่ย ว
มีการบิดเบือนพฤติกรรม (Mak, 2004) โดยเฉพาะในกรณีทน่ี ักท่องเทีย่ วมีความยืดหยุ่นต่อราคา และแหล่งท่องเทีย่ ว
สามารถถูกทดแทนด้วยแหล่งท่องเทีย่ วอื่นได้งา่ ย ดังนัน้ การเพิม่ ขึน้ ของราคาอันเป็ นผลมาจากภาษีจะนําไปสูก่ ารลดลงของ
อุปสงค์การท่องเทีย่ ว และทําให้รายได้จากภาษีท่จี ดั เก็บลดลง (Mahadevan, Amir and Nugroho, 2017) นอกจากนี้
เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนัน้ การเก็บภาษีการท่องเที่ยว
ในบางกิจกรรมการท่องเทีย่ วอาจส่งผลทําให้การใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ของนักท่องเทีย่ วลดลง (Papatheodorou, 2001)
และอาจทําให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงเนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของราคา (Blake, 2000)
การศึกษาเกี่ยวกับผลของการจัดเก็บภาษีการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการศึกษาถึง
บทบาทของภาษีการท่องเที่ยวในฐานะของการเป็ นแหล่งรายได้สาํ หรับงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐ การกระจาย
ภาระภาษี และการส่งออกภาระภาษีไปยังนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมทัง้ ผลกระทบต่อสวัสดิการภายในประเทศ
โดยประยุกต์ใช้กรอบการวิเคราะห์ดุลยภาพบางส่วน (Partial equilibrium) และดุลยภาพทัวไป
่ (General equilibrium)
ตรวจสอบผลกระทบของการจัดเก็บภาษีการท่องเทีย่ วต่อเศรษฐกิจและสวัสดิการ (Welfare) รวมทัง้ การกระจายรายได้
และความเหลื่อมลํ้า (Blake, 2000; Jensen and Wanhill, 2002; Gooroochurn and Sinclair, 2005; Gooroochurn, 2009;
Gago et al., 2009; อนันต์ วัฒนกูลจรัส, 2555, Mahadevan, Amir and Nugroho, 2017)
งานศึกษาทีป่ ระยุกต์ใช้กรอบการวิเคราะห์ดุลยภาพทัวไปจะทราบถึ
่
งผลกระทบของการเก็บภาษีการท่องเทีย่ ว
ทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) การลงทุน การบริโภคทัวไปและของภาค
่
การท่อ งเที่ย ว ดุล การค้า และสวัส ดิก าร การศึก ษาส่ว นใหญ่ใ ห้ผ ลลัพ ธ์ที่ส อดคล้อ งไปในทิศ ทางเดีย วกัน ว่า
ภาษีการท่องเทีย่ วช่วยเพิม่ สวัสดิการภายในประเทศ และมีประสิทธิภาพมากกว่าภาษีอ่นื ๆ นอกจากนี้ ภาษีเฉพาะสําหรับ
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะภาษีแบบเหมาจ่ายจะช่วยกระจายรายได้ได้ดกี ว่าการเก็บภาษีในสาขา
การผลิตอื่นๆ (อนันต์ วัฒนกูลจรัส, 2555) และการเก็บภาษีในสาขาการผลิตทีม่ คี วามเข้มข้นของการท่องเทีย่ วสูงจะช่วย
สร้างรายได้สงู กว่าการเก็บแบบครอบคลุมทุกสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว (Gooroochurn and Sinclair, 2005)
เช่น การเก็บภาษีในโรงแรมทีผ่ เู้ ข้าพักเป็ นผูร้ บั ภาระภาษีจะให้ผลดีต่อเศรษฐกิจมากกว่าการเพิม่ มูลค่าภาษีในกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งทําให้มกี ารกระจายภาระภาษีไปยังผู้บริโภคภายในประเทศ (Gago et al., 2009)
ในขณะที่งานศึกษาที่ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ดุลยภาพบางส่วนจะให้ความสําคัญกับอุปสงค์และภาระภาษีใน
สาขาเศรษฐกิจทีถ่ ูกจัดเก็บภาษี (Gooroochurn and Sinclair, 2005) ส่วนใหญ่ศกึ ษาในธุรกิจโรงแรมและ/สถานทีพ่ กั แรม
งานศึกษาในยุคแรก พบว่า การจัดเก็บภาษีแบบเหมาจ่าย (Lump sum tax) ทําให้ภาระภาษีตกกับผูผ้ ลิต ขณะเดียวกัน
หากอุปสงค์การท่องเที่ยวมีความยืดหยุ่น (Elastic) จะทําให้ภาระภาษีส่วนใหญ่ตกอยู่กบั ผูผ้ ลิต และมีเพียงเล็กน้อยที่
นักท่องเทีย่ วเป็ นผูแ้ บกรับภาระภาษี แต่ในกรณีทอ่ี ุปสงค์มคี วามยืดหยุน่ น้อย (Inelastic) อย่างในกรณีทน่ี กั ท่องเทีย่ วมี
เป้ าหมายหรือมีความตัง้ ใจอย่างแน่ นอนว่าจะซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้เป็ นของฝากให้กบั คนที่ใกล้ชดิ
จะทําให้ภาษี
ทีจ่ ดั เก็บส่วนใหญ่ตกเป็ นภาระของนักท่องเที่ยว ขณะทีก่ ารรวมตัวกันของโรงแรมเพื่อสร้างอํานาจต่อรองกับบริษทั ทัวร์
(Tour operators) ส่งผลทําให้อุปสงค์การท่องเทีย่ วมีความยืดหยุ่นน้อย ภาระภาษีทแ่ี ท้จริงของโรงแรมก็จะลดตํ่าลง
(Fish, 1982)
ช่วงปี พ.ศ. 2524-2543 (ค.ศ. 1980-2000) มีการศึกษาจํานวนมากในต่างประเทศเกีย่ วกับความยืดหยุน่ ของ
อุปสงค์และการกระจายภาระภาษีระหว่างนักท่องเทีย่ วกับธุรกิจโรงแรมและและสถานทีพ่ กั แรม ส่วนใหญ่ให้ผลการศึกษา
ทีส่ อดคล้องกันว่า หากอุปสงค์มคี วามยืดหยุ่นน้อยการเก็บภาษีจะมีผลกระทบน้อยต่อรายได้ของโรงแรมและจํานวนวันพัก
(Mak and Nishimura, 1979; Bonham and Gangnes, 1996) แต่ทาํ ให้ภาครัฐมีรายได้เพิม่ ขึน้ แสดงว่า ภาระภาษีตกอยูก่ บั
ผู้เข้าพักที่มาใช้บริการ ในทางตรงข้ามหากอุปสงค์มคี วามยืดหยุ่นต่อราคา การเก็บภาษีห้องพักของโรงแรม (Hotel
room tax) จะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสถานะทางการเงินของโรงแรม (Hiemstra and Ismail, 1992; Im and
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Sakai, 1996) และการลดลงของจํานวนนักท่องเทีย่ ว ซึง่ ได้รบั การตรวจสอบและยืนยันจากการศึกษาในหมูเ่ กาะบาเรียริค
(Balearic Islands) สเปน (Aguiló, Rieri and Rosselló, 2005)
การศึกษาในอดีตยังแสดงให้เห็นถึงประเด็นสําคัญทีว่ า่ การกระจายภาระภาษี (Tax incidence) แตกต่างจาก
การส่งออกภาระภาษี (Tax exportability) กล่าวคือ การพิจารณาการกระจายภาระภาษีเป็ นการพิจารณาเกีย่ วกับการกระจาย
ภาระภาษีระหว่างผู้ซ้อื (นักท่องเที่ยว) กับผู้ผลิต (ธุรกิจ) ขณะที่การพิจารณาการส่งออกภาระภาษีเป็ นการพิจารณา
เกีย่ วกับการกระจายภาระภาษีระหว่างคนท้องถิน่ (Residents) กับผูม้ าเยือน (Visitors) เช่น นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
เป็ นต้น (Durbarry and Sinclair, 2001) หากธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมการท่องเทีย่ ว เช่น โรงแรม เป็ นต้น มีผใู้ ช้บริการ
เป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในสัดส่วนที่สงู มาก จะทําให้ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการกระจายภาระภาษีและ
การส่งออกภาระภาษี เนื่องจากภาระภาษีสว่ นใหญ่ถกู ผลักไปยังนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ (หรือ ถูกส่งออก) นอกจากนี้
ความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ยงั มีผลอย่างมีนยั สําคัญต่อการส่งออกภาระภาษี และอาจมีการส่งออกภาระภาษีทแ่ี ตกต่างกัน
ระหว่างส่วนประกอบของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมที่ให้บริการห้องพักพร้อมทัง้ มีร้านอาหาร
ให้บริการแก่นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ หากมีการจัดเก็บภาษีทงั ้ การให้บริการห้องพักและร้านอาหาร อาจทําให้การส่งออก
ภาระภาษีของธุรกิจทัง้ สองแตกต่างกัน เป็ นต้น (Fujii, Kahaled and Mak, 1985) อย่างไรก็ตาม หากนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติเป็ นผูแ้ บกรับภาระภาษีท่จี ดั เก็บ สวัสดิการภายในประเทศที่เป็ นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวจะดีขน้ึ
และทําให้ภาครัฐมีรายได้จากภาษีเพิม่ ขึน้ ด้วย (Gooroochurn and Sinclair, 2005)
จากข้างต้นจะเห็นได้วา่ ทีผ่ า่ นมามีการศึกษาจํานวนในต่างประเทศเกีย่ วกับผลของการเก็บภาษีการท่องเทีย่ ว
แต่ขาดการศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นถึงผลกระทบของภาษีการท่องเทีย่ วต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
ของประเทศตามที่ OECD (2014) ได้ตงั ้ ข้อสังเกตไว้
สํา หรับ ในประเทศไทยยัง มีก ารศึก ษาเกี่ย วกับ ภาษีที่เ กี่ย วข้อ งกับ การท่อ งเที ่ย วจํ า นวนน้ อ ยมาก
(มิง่ สรรพ์ ขาวสอาด และอัครพงศ์ อัน้ ทอง, 2557) โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบและผลของการจัดภาษี
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การท่อ งเที่ย ว รวมทัง้ การศึก ษาถึง แนวทางการจัด เก็บ ภาษีห รือ ค่า ธรรมเนีย มพิเ ศษในท้อ งถิ่น
ที่ม กี ารท่องเที่ยวอย่างเข้มข้น การศึกษาส่วนใหญ่เป็ นการประเมินค่าธรรมเนียมการเข้าแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ โดยประยุกต์ใช้การวัดมูลค่าสิง่ แวดล้อมและ/วัดความเต็มใจ
ทีจ่ ะจ่ายทีเ่ ป็ นแนวคิดการประเมินมูลค่าในกรณีทไ่ี ม่มตี ลาด (Non-market) เช่น contingent valuation method (CVM)
travel cost model (TCM) hedonic price เป็ นต้น ด้วยเทคนิคและวิธวี เิ คราะห์ทห่ี ลากหลาย แต่เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า
ส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั ระดับปริญญาโทที่มจี ํานวนตัวอย่างน้อยไม่เพียงพอจะนํ ามาสู่นโยบายการกําหนดค่าธรรมเนียม
ในเชิงรูปธรรม (มิง่ สรรพ์ ขาวสอาด และอัครพงศ์ อัน้ ทอง, 2557)
5. ภาษี ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ประเทศไทยมีรายการภาษีท่เี กี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวหลายรายการ ดังแสดงในตารางที่ 4 มีทงั ้
ทีเ่ ป็ นภาษีทวไป
ั ่ (General tax) เช่น ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล เป็ นต้น
และภาษีเฉพาะสําหรับการท่องเทีย่ ว (Specific taxes for tourism) เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออก
ค่าธรรมเนียมสําหรับประกอบธุรกิจโรงแรม ค่าธรรมเนียมจากผูเ้ ข้าพักโรงแรม ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานฯ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการใช้มาตรการให้สทิ ธิประโยชน์ ทางภาษีในการกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น ประชาชนสามารถนํ า
ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษีรายได้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็ นต้น
รวมทัง้ มาตรการให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เช่น การยกเว้น ภาษีเงิน ได้นิต บิ ุค คล การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดบิ ตามนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของ
สํานักงานคณะการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand: BOI) เป็ นต้น ทัง้ นี้เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า
รายการภาษีโดยส่วนใหญ่เป็ นมาตรการในระดับประเทศ แต่มบี างรายการทีร่ ฐั บาลส่วนกลางจัดเก็บให้และแบ่งให้กบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)
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ตารางที่ 4 ภาษีทเ่ี กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วทีม่ กี ารจัดเก็บในประเทศไทย
ระบบภาษี
1) ภาษี ท ั ่วไป (General tax)

-

2) ภาษี เฉพาะสําหรับการท่องเที่ยว
(Specific tax for tourism)
ก. การเดินเข้าประเทศไทย

ข. การเดินทางทางอากาศ

ค. โรงแรม

ง. สิทธิประโยชน์ทางภาษี

รูปแบบมาตรการภาษี
ภาษีมูล ค่ า เพิ่ม เก็บ ในอัต ราร้อ ยละ 7 ของมูล ค่ า ของสิน ค้า หรือ บริก ารที่เ พิ่ม ขึ้น
ในแต่ละขันของการผลิ
้
ตและการจําหน่าย [T]
ภาษีสรรพสามิต (ภาษีน้ํามัน ภาษีสรุ าและเบียร์ ภาษียาสูบ) [T]
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา [B]
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล [B]

ค่าธรรมเนียมวีซ่า แบ่งเป็ น [T]
- คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit visa) 800 บาทต่อครัง้
- ประเภทท่องเทีย่ ว (Tourist visa) 1,000 บาทต่อครัง้
- ประเภทคนอยูช่ วคราว
ั่
(Non-immigrant visa)
 เข้าได้ครัง้ เดียว (Single entry) 2,000 บาท
 เข้าได้หลายครัง้ (Multiple entries) 5,000 บาท
- ค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออก (ขึน้ อยูก่ บั สนามบิน) [T]
 เดินทางภายในประเทศ 50-400 บาท/ครัง้
 เดินทางไปต่างประเทศ 400-700 บาท/ครัง้
- ภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงสําหรับเครือ่ งบิน [B]
 อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 23
 อัตราตามปริมาณ 3 บาท/ลิตร
- ภาษีน้ํามันหล่อลื่น [B]
 นํ้ามันหล่อลื่นเหลว อัตราภาษีตามปริมาณ 5 บาท/ลิตร
 นํ้ามันหล่อลื่นไม่เหลว อัตราภาษีตามปริมาณ 5 บาท/กิโลกรัม
- ค่าบริการในการขึน้ ลงของอากาศยาน (ขึน้ อยูก่ บั สนามบิน)2/ [B]
- ค่าบริการทีเ่ ก็บอากาศยาน (ขึน้ อยูก่ บั สนามบิน)2/ [B]
- ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ (ขึน้ อยูก่ บั สนามบิน) [B]
- ค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบธุรกิจโรงแรมปี ละ 40 บาทต่อห้องพัก1/ [B]
- ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ [B]
- ค่าธรรมเนียมผูเ้ ข้าพักโรงแรมไม่เกินร้อยละ 3 ของอัตราค่าเช่าห้องพัก [T]
- ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย กฎกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ. 2559 กําหนดให้
อปท. สามารถคิดค่าบริการเพิม่ จากสถานทีพ่ กั นักท่องเทีย่ วได้ในอัตรา 2 บาท/คน/วัน [T]
- ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น อบต. อ่าวนางเก็บจากโรงแรมห้องละ 30 บาท/
เดือน/ห้อง [B] เป็ นต้น
- นําค่าใช้จา่ ยการท่องเทีย่ วมาลดหย่อยภาษีรายได้
- การส่งเสริมการลงทุนโดยสํานักงานคณะการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการที่
เกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว เช่น โรงแรม หอประชุมขนาดใหญ่ สวนสนุ ก ศูนย์แสดงสินค้า
ศูนย์ฟ้ื นฟูสุขภาพ บริการที่จอดเรือท่องเที่ยว เป็ นต้น โดยจะได้รบั สิทธิประโยชน์ เช่น
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ยกเว้นอากรขาข้า เป็ นต้น
- การคืนภาษีมูลค่าเพิม่ สําหรับนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวต้องซื้อสินค้ามีมูลค่ารวม
ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (ราคาสินค้าและรวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) จากสถานประกอบการ
แห่งเดียวกัน ในวันเดียวกัน
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ระบบภาษี

รูปแบบมาตรการภาษี
จ. อื่นๆ
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย (ขึน้ อยูก่ บั อุทยานฯ) [T]
 นักท่องเทีย่ วชาวไทย
เด็ก 10-50 บาท ผูใ้ หญ่ 20-100 บาท
 นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ เด็ก 100-300 บาท ผูใ้ หญ่ 200-500 บาท
- ค่าธรรมเนียมการให้บริการพิเศษ เช่น
 ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดเกาะพีพ ี 20 บาท/คน (จัดเก็บจากนักท่องเที่ยว
โดย อบต. อ่าวนาง ณ ท่าเทียบเรือเกาะพีพ)ี [T]
 ค่าผ่านทางพิเศษ (ขึน้ อยูก่ บั เส้นทาง) [T]
หมายเหตุ: T จ่ายโดยนักท่องเทีย่ ว และ B จ่ายโดยธุรกิจ
1/
ในการประกอบกิจการโรงแรม ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตโรงแรมตามประเภทของโรงแรม
ทีจ่ ะเปิ ดดําเนินการ
2/
เก็บตามมวลวิง่ ขึน้ สูงสุดทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื การบินของอากาศยานนัน้ (มีหน่วยเป็ นเมตริกตัน)
ทีม่ า: รวบรวมจากประกาศของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีเ่ ผยแพร่ทางเว็บไซต์

รายการภาษีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย มีทงั ้ ที่เป็ นภาษีทางอ้อมที่เรียกเก็บจาก
ผูใ้ ห้บริการ (หรือ ภาคธุรกิจ) เช่น ภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงสําหรับเครือ่ งบิน ค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม
ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม เป็ นต้น และภาษีท่เี รียกเก็บจากนักท่องเที่ยวโดยตรง เช่น ค่าธรรมวีซ่า ค่าบริการ
ผูโ้ ดยสารขาออก ค่าธรรมการเข้าชมอุทยานฯ เป็ นต้น โดยเรียกเก็บทัง้ ในลักษณะภาษีตามมูลค่า (Ad valorem tax)
เช่น ค่าธรรมเนียมผูเ้ ข้าพักโรงแรมทีส่ ามารถเรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของอัตราค่าเช่าห้องพัก เป็ นต้น และภาษีต่อหน่วย
(Specific tax) เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทท่องเทีย่ ว (Tourist visa) ทีน่ ักท่องเทีย่ วต้องจ่ายในอัตราเดียวกันที่
1,000 บาทต่อครัง้ เป็ นต้น โดยสามารถแบ่งรายการภาษีออกเป็ น 5 หมวดหมูส่ าํ คัญ ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
1) มาตรการด้านภาษี ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดิ นทางเข้าประเทศ
แม้วา่ ประเทศไทยมีการเก็บค่าธรรมวีซ่าประเภทท่องเทีย่ ว (Tourist visa) ในอัตรา 1,000 บาท/คน/ครัง้
แต่ที่ผ่านมามีการยกเว้นการตรวจลงตราให้กบั คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางของ 57 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัวคราวเพื
่
่อการท่องเที่ยว
(กล่า วง่ายๆ ว่าเป็ นการยกเว้นการเก็บ
ค่าธรรมเนียมวีซ่า) แบ่งเป็ น การยกเว้นโดยปกติจาํ นวน 44 ประเทศ และภายใต้ความตกลงร่วมกัน 13 ประเทศ จากข้อมูล
ดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนว่า ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการเก็บค่าธรรมวีซ่าประเภทนักท่องเทีย่ วเพียงเล็กน้อยเท่านัน้
2) มาตรการด้านภาษี ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดิ นทางทางอากาศ
มาตรการภาษีในส่วนนี้ มที งั ้ ที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการ ได้แก่ ภาษีน้ํ ามันเชื้อเพลิงและนํ้ ามันหล่อลื่น
สําหรับเครื่องบิน (มีทงั ้ เก็บตามมูลค่าและปริมาณ) ค่าบริการในการขึน้ ลงของอากาศยาน ค่าบริการทีเ่ ก็บจากอากาศยาน
และค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ และเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวโดยตรง ได้แก่ ค่าบริการผู้โดยสารขาออก
(เก็บได้เฉพาะสนามบินที่ได้รบั อนุ ญาตให้บริการแก่สาธารณะ) โดยผู้โดยสารจ่ายผ่านสายการบิน (Indirect tax)
ในลักษณะของจํานวนเงินก้อนทีค่ งที่ (Lump sum tax) ค่าบริการดังกล่าวถูกรวมไว้ในตั ๋วเครื่องบิน ซึ่งมีอตั ราที่
แตกต่างกันตามสนามบินและประเภทของการเดินทาง โดยผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางต่างประเทศต้องเสียค่าบริการดังกล่าว
ในอัตรา 400-700 บาท/ครัง้ ส่วนผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางภายในประเทศเสียค่าบริการดังกล่าวในอัตรา 50-400 บาท/ครัง้
นอกจากค่าบริการผู้โดยสารขาออกแล้ว สนามบิน ยังเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการจอดรถ ซึ่งมีอตั ราที่
แตกต่างกันตามสนามบิน ชัวโมงการจอด
่
และประเภทของรถ เช่น สนามบินเชียงใหม่มอี ตั ราการค่าธรรมเนียมการจอดรถที่
สนามบินตัง้ แต่ 20-250 บาท สําหรับรถยนต์ 4 ล้อ ขณะทีภ่ เู ก็ตมีคา่ ธรรมเนียมดังกล่าวตัง้ แต่ 20-200 บาท เป็ นต้น
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นอกจากนี้ สายการบิน ยังต้องจ่า ยค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการ ณ สนามบิน
อนุ ญาตตามข้อบังคับของคณะกรรมการบินพลเรือน (ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 152 ง) ตัวอย่างเช่น
ในกรณีของสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สายการบิน ต้องจ่า ย
ค่าบริการในการขึน้ ลงของอากาศยาน และค่าบริการตามมวลวิง่ ขึน้ สูงสุดทีร่ ะบุไว้ในคู่มอื ของการบินของอากาศยานนัน้
และหากเป็ นเทีย่ วบินภายในประเทศจ่ายครึง่ หนึ่ง เป็ นต้น
3) มาตรการด้านภาษี ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิ จโรงแรม
ในการประกอบกิจการโรงแรม ผูใ้ ห้บริการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตโรงแรม (ใบอนุ ญาตมีอายุหา้ ปี )
ซึง่ มีอตั ราระหว่าง 10,000-50,000 บาท สําหรับโรงแรมทีไ่ ม่เคยได้รบั ใบอนุ ญาต และมีค่าธรรมเนียมกึ่งหนึ่ง สําหรับ
โรงแรมที่ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต โดยค่ า ธรรมเนี ย มดัง กล่ า วจะแตกต่ า งกัน ตามประเภทของโรงแรมที่ป ระกาศไว้ใ น
กฎกระทรวง กําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 255110 นอกจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว
ในแต่ละปี ผปู้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปี ละ 40 บาทต่อห้องพัก รวมทัง้ ภาษี
โรงเรือนและทีด่ นิ ทีจ่ ดั เก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)
แม้ว่าประเทศไทยมีการกําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สามารถเก็บค่าธรรมเนียมจากผูเ้ ข้าพัก
โรงแรมได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของอัตราค่าห้องพัก แต่จากการตรวจสอบในเบือ้ งต้น พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 มี อบจ. เพียง
1 ใน 3 เท่านัน้ ทีจ่ ดั เก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยมีการจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.5-2.0 โดยในปี พ.ศ. 2560 อบจ. มีรายได้
จากค่าธรรมเนียมผูเ้ ข้าพักโรงแรม จํานวน 426.59 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 372.45 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 (หรือ
เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 14.54) และ อบจ. ที่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้สงู สุด 5 อันดับแรก เป็ นจังหวัด
ทีเ่ ป็ นแหล่งท่องเทีย่ วสําคัญของไทย เช่น ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี (เกาะสมุย) เชียงใหม่ ชลบุร ี (พัทยา) เป็ นต้น
4) ค่าธรรมเนี ยมการเข้าชมอุทยานแห่งชาติ ของประเทศไทย
การเข้าชมอุ ทยานแห่ งชาติของประเทศไทย นักท่องเที่ยวต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมในการเข้าชม (หรือ
เข้าพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของอุทยานแห่งชาติ) โดยอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งมีอตั ราค่าบริการเข้าอุทยานฯ แตกต่างกัน และ
เรียกเก็บจากนักท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างชาติในอัตราที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ อุทยานฯ ยังเรียกเก็บค่าบริการ
เข้าอุทยานฯ จากเด็กทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 14 ปี ลงมา ตํ่ากว่าผูใ้ หญ่ ส่วนเด็กทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 3 ปี จักไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว สําหรับนักเรียน นิสติ นักศึกษา อุทยานฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสําหรับเด็ก
5) มาตรการด้านภาษี ทีก่ ระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ทีผ่ ่านมา เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลมีการใช้มาตรการทางด้านภาษีทส่ี าํ คัญในการกระตุน้
การท่องเทีย่ วของประเทศ ได้แก่ มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (หรือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า) เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และมาตรการลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ
(ไทยเที่ยวไทย)
จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า นโยบายด้านภาษีท่เี กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทยโดยส่วนใหญ่เป็ นนโยบาย
ในระดับชาติ ซึ่งจากการทบทวนโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) พบว่า มีภาษีบางรายการ
ทีอ่ าจเกีย่ วข้องกับกิจกรรมการท่องเทีย่ ว ซึ่งมีทงั ้ ที่ อปท. จัดเก็บเอง เช่น ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ค่าธรรมเนียมผูเ้ ข้าพัก
โรงแรม เป็ นต้น ภาษีท่รี ฐั บาลจัดเก็บให้ เช่น ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีสุราและสรรพสามิต เป็ นต้น และภาษีทร่ี ฐั บาลแบ่งให้
เช่น ภาษีมลู ค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ เป็ นต้น รวมทัง้ ค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ซึ่งกรมอุทยานฯ แบ่งให้
10

ตามกฎกระทรวง กําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ได้แบ่งโรงแรมไว้ 4 ประเภท ได้แก่ 1) โรงแรม
ประเภทที่ 1 คือ โรงแรมทีใ่ ห้บริการเฉพาะห้องพัก ประเภทที่ 2 คือ โรงแรมทีใ่ ห้บริการห้องพักและห้องอาหาร ประเภทที่ 3 คือ โรงแรมที่
ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร สถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนา และโรงแรมประเภทที่ 4 โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร
สถานบริการ และห้องประชุมสัมมนา
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ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินที่เก็บได้ แบ่งให้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เท่านัน้ ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีพ้นื ที่
อุทยานแห่งชาติตงั ้ อยู่ในเขตขององค์การบริการส่วนตําบลจํานวน 679 แห่ง นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิน่ มีมติเสนอให้ กรมอุทยานฯ แบ่งรายได้ให้ อบต. เพิม่ เป็ นร้อยละ 40 ของ
เงินทีเ่ ก็บได้ (สรุปมติการประชุมคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิน่ ครัง้ ที่ 6/2559)
6. สรุปและข้อเสนอแนะ
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อทบทวนและสังเคราะห์ความรูเ้ กี่ยวกับภาษีการท่องเที่ยวทัง้ ในระดับนานาชาติ
และในระดับประเทศ ซึ่งสามารถสรุประบบภาษี ลักษณะการจัดเก็บ และผู้ท่ถี ูกเรียกเก็บภาษีท่เี ป็ นรายการภาษีท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเทีย่ วได้ดงั แสดงในรูปที่ 1 โดยสามารถแบ่งรายการภาษีทเ่ี กี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ได้เป็ น 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้า-ออกประเทศ 2) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
ทางอากาศ 3) กลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจโรงแรมและสถานทีพ่ กั แรม 4) กลุ่มทีเ่ ป็ นมาตรการลดหย่อนอัตราภาษีการบริโภค
5) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิง่ แวดล้อม และ 6) กลุ่มที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยวัตถุประสงค์หลักของ
มาตรการภาษี คือ 1) เพิม่ รายได้ให้กบั ภาครัฐ 2) เรียกคืนต้นทุนการให้บริการสาธารณะที่เพิม่ ขึ้นอันเนื่ องมาจาก
การขยายตัวของการท่องเทีย่ ว และ 3) ทําให้ตน้ ทุนภายนอกทีเ่ กิดขึน้ จากการท่องเทีย่ วกลับมาเป็ นต้นทุนภายในและรวมไว้
ในราคาที่นักท่องเทีย่ วจ่าย (ชดเชย เยียวยาปั ญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว เช่น ปั ญหาสิง่ แวดล้อม ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นต้น) นอกจากวัตถุประสงค์ทงั ้ สามประการแล้ว ยังมีการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีในการ
กระตุน้ การใช้จ่ายของนักท่องเทีย่ ว เช่น การคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้กบั นักท่องเทีย่ ว เป็ นต้น การสนับสนุ นการท่องเทีย่ ว
ภายในประเทศ เช่น การนํ าค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษีรายได้ เป็ นต้น และการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว เช่น การลดหย่อนภาษีรายได้นิตบิ ุคคล การยกเว้นอากรขาเข้า เป็ นต้น
ระบบภาษี
1) ระบบภาษีท ั ่วไป
2) ระบบภาษีเฉพาะ

ภาษี การท่องเที่ยว
(Tourism taxation)

ลักษณะการจัดเก็บ
1) ภาษีตามมูลค่า
2) ภาษีตอ่ หน่วย

เรียกเก็บจาก
นักท่องเทีย่ ว

เรียกเก็บจาก
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับท่องเทีย่ ว

ภาษีบริโภคทัวไป
่

ธุรกิจสายการบินและสนามบิน

ภาษีเฉพาะการท่องเทีย่ ว

ธุรกิจโรงแรมและสถานทีพ่ กั แรม
ธุรกิจร้านขายอาหารและเครือ่ งดืม่
ธุรกิจการขนส่งทางบก (รวมรถเช่า)
ผูใ้ ห้บริการด้านการท่องเทีย่ ว

รูปที่ 1 ระบบภาษี ลักษณะการจัดเก็บ และผูท้ ถ่ี กู เรียกเก็บภาษีการท่องเทีย่ ว
การศึกษาผลของการเก็บภาษีการท่องเทีย่ วทีผ่ า่ นมา มีลกั ษณะการศึกษา 2 รูปแบบ (ตารางที่ 5) คือ
1) การศึกษาผลกระทบของการเก็บภาษีในระดับมหภาค เช่น ผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ภาคเศรษฐกิจต่างๆ สวัสดิการภายในประเทศ การกระจายรายได้ ฯลฯ เป็ นต้น โดยประยุกต์ใช้กรอบดุลยภาพทัวไป
่
(General equilibrium) ในการศึกษา การศึกษาเกือบทัง้ หมดทัง้ ในต่างประเทศและในประเทศไทยประยุกต์ใช้
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แบบจําลองดุลยภาพโดยทัวไป
่ (CGE) ในการศึกษา และส่วนใหญ่ให้ผลลัพธ์ท่สี อดคล้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกันว่า
ภาษีการท่องเทีย่ ว (โดยเฉพาะรายการภาษีเฉพาะสําหรับกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว) มีประสิทธิภาพมากกว่า
ภาษีอ่นื ๆ ช่วยเพิม่ สวัสดิการภายในประเทศ ช่วยให้มกี ารกระจายรายได้ดกี ว่าการเก็บภาษีอ่นื ๆ และการเก็บภาษี
ในสาขาการผลิตที่มคี วามเข้มข้นของการท่องเที่ยวสูงจะช่วยสร้างรายได้สูงกว่าการเก็บแบบครอบคลุมทุกสาขาที่
เกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
2) การศึกษาในประเด็นเรื่องของภาระภาษี (Tax burden) การกระจายภาระภาษี (Tax incidence) และ
การส่งออกภาระภาษี (Tax exportability) ส่วนใหญ่ศกึ ษาในธุรกิจโรงแรมและสถานทีพ่ กั แรม โดยประยุกต์ใช้กรอบ
ดุลยภาพบางส่วน (Partial equilibrium) ในการศึกษา (จากการสืบค้นในวารสารวิชาการและรายงานวิจยั ยังไม่พบว่า
มีการศึกษาในลักษณะนี้ในประเทศไทย) ผลการศึกษาส่วนใหญ่ พบว่า ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีผลต่อภาระภาษี
และการกระจายของภาระภาษี กล่าวคือ หากอุปสงค์มคี วามยืดหยุ่นน้ อย (Inelastic) การเก็บภาษีจะมีผลกระทบน้อยต่อ
รายได้ของธุรกิจ และอุปสงค์การท่องเทีย่ ว เช่น จํานวนวันพัก เป็ นต้น ในทางตรงข้ามหากอุปสงค์ทม่ี คี วามยืดหยุ่นต่อราคา
(Elastic) การเก็บภาษีจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสถานะทางการเงินของธุรกิจ (รายได้ลดลง) และการลดลงของ
จํานวนนักท่องเที่ยว (รวมทัง้ จํานวนวันพัก) สําหรับการส่งออกภาระภาษีข้นึ อยู่กบั ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของ
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ และอาจมีการส่งออกภาระภาษีทแ่ี ตกต่างกันระหว่างส่วนประกอบของสินค้าและบริการของ
การท่องเทีย่ ว
ตารางที่ 5 สาระสําคัญของผลการศึกษาเกีย่ วกับผลของการเก็บภาษีการท่องเทีย่ วในอดีต
ลักษณะของการศึกษา กรอบการศึกษา
ผลกระทบของการเก็บ ดุลยภาพทัวไป
่
ภาษี ใ นระดั บ มหภาค (General equilibrium)
เช่น เศรษฐกิจในภาพรวม
สาขาเศรษฐกิ จ ต่ างๆ
สวัส ดิ ก าร การกระจาย
รายได้ ฯลฯ

-

ภาระภาษี (Tax burden) ดุลยภาพบางส่วน
การกระจายภาระภาษี
(Partial equilibrium)
(Tax incidence) และ
การส่งออกภาระภาษี
(Tax exportability)

-
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ผลการศึกษา
ภาษีการท่องเที่ยว โดยเฉพาะรายการภาษีเฉพาะ
สํ า หรั บ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า ภาษี อ่ื น ๆ ช่ ว ยเพิ่ ม
สวัส ดิก ารภายในประเทศ ช่ ว ยกระจายรายได้
ดีก ว่ า การเก็ บ ภาษี ใ นสาขาการผลิต อื่น ๆ และ
การเก็บภาษีในสาขาการผลิตทีม่ คี วามเข้มข้นของ
การท่องเทีย่ วสูงจะช่วยสร้างรายได้สูงกว่าการเก็บ
แบบครอบคลุมทุกสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
- ความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อราคามีผลต่อภาระภาษี
และการกระจายของภาระภาษี กล่ า วคือ หาก
อุ ปสงค์ม ีค วามยืด หยุ่ น น้ อ ย การเก็บ ภาษีจ ะมี
ผลกระทบน้ อยต่อรายได้ของธุรกิจ และอุปสงค์
การท่องเทีย่ ว เช่น จํานวนวันพัก เป็ นต้น ในทาง
ตรงข้ า มอุ ป สงค์ ท่ี ม ี ค วามยื ด หยุ่ น ต่ อ ราคา
การเก็บภาษีจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
สถานะทางการเงินของธุรกิจ และการลดลงของ
จํานวนนักท่องเทีย่ ว
- การส่งออกภาระภาษีขน้ึ อยู่กบั ความยืดหยุ่นของ
อุ ป สงค์ และอาจมี ก ารส่ ง ออกภาระภาษี ท่ี
แตกต่า งกัน ระหว่า งส่ว นประกอบของสิน ค้า
และบริการของการท่องเทีย่ ว

จากการสํารวจเบือ้ งต้น พบว่า ไทยมีรายการภาษีทเ่ี กี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเทีย่ วทัง้ ทีเ่ ป็ นภาษีท ั ่วไป
และภาษีเ ฉพาะสํา หรับ การท่ อ งเที่ย ว นอกจากนี้ ย ัง มีก ารใช้ม าตรการให้ส ิท ธิป ระโยชน์ ท างภาษีใ นการกระตุ้น
การท่องเทีย่ วและการลงทุนในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว อย่างไรก็ตาม รูปแบบมาตรการภาษีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
การท่องเที่ยวของไทยมีอย่างจํากัด ส่วนใหญ่เป็ นนโยบายและมีการจัดเก็บในระดับชาติและยังไม่มกี ารศึกษาในเชิง
ประจักษ์ถงึ ผลกระทบของการใช้รายได้จากภาษี ทีผ่ า่ นมามีการศึกษาจํานวนน้อยมากถึงผลกระทบของการจัดเก็บภาษี
การท่องเที่ยวในระดับประเทศ และยังไม่พบงานศึกษาเกี่ยวกับภาษีการท่องเที่ยวในระดับท้องถิน่ ซึ่งในปั จจุบนั และ
อนาคตอันใกล้น้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงทัง้ ในระดับประเทศและนานาชาติ
ต้องมีภาระทางการคลังเพิม่ ขึน้ อันเนื่องมาจากการแบกรับภาระต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการให้บริการสาธารณะ เช่น การดูแล
ซ่ อมบํ ารุ งถนน การดู แลความปลอดภัย การจัดบริการสาธารณู ปโภคต่ างๆ เป็ นต้น และต้นทุ นภายนอกที่เกิดจาก
การท่องเที่ยว เช่น ปั ญหาสิง่ แวดล้อม อุบตั เิ หตุ ความแออัด เป็ นต้น ดังนัน้ การศึกษาวิจยั เพื่อค้นหาแนวทางการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (User charge) และ/ค่าธรรมเนียมพิเศษทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว สําหรับรองรับการขยายตัว
ของการท่องเทีย่ วในท้องถิน่ จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นเร่งด่วนทีต่ อ้ งมีการดําเนินการวิจยั ในประเด็นดังกล่าว
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