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การพฒันาการท่องเที่ยวของไทยในชว่งกวา่ทศวรรษที่ผ่านมาประสบความ
สําเรจ็อย่างเด่นชัด ท้ังการเพ่ิมข้ึนของรายรบัและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน แต่ก็มผีลเสียท่ีเป็นต้นทนุสังคมและภาระทางการคลงัของรฐัตามมา
ดังน้ัน การใชน้โยบายและมาตรการภาษีการท่องเท่ียวจงึเป็นโอกาสท่ีจะชว่ย
ใหส้ามารถบรหิารจดัสรรทรพัยากรใหมเ่พื่อสรา้งประโยชน์ระยะยาวแก่
ประเทศไทยได้

ความสําคัญของภาคเศรษฐกิจท่องเท่ียวของไทย
ภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวคือหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยทั้ง

ในด้านมูลค่าเพ่ิมและการจ้างงาน โดยในปี พ.ศ. 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของภาคเศรษฐกิจท่องเท่ียวมสัีดส่วนประมาณรอ้ยละ 19 ของ
GDP และทําให้เกิดการจ้างงานประมาณร้อยละ 12 ของการจ้างงานรวม
ขณะท่ีในปี พ.ศ. 2562 จํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติของไทยได้เพ่ิมสูงข้ึน
จนมีจํานวนเกือบ 40 ล้านคน (มากเป็นอันดับ 8 ของโลก) สรา้งรายรบั
มากถึง 1.9 บ้านบาท หรอืคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 63 ของรายรบัจากการ
ท่องเท่ียวท้ังหมดของไทย กระน้ันการพฒันาการท่องเท่ียวของไทยก็ยังคง
เผชญิกับความท้าทายสําคัญ 3 เรื่อง คือ หน่ึง ความย่ังยืนของทรพัยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สอง การบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบเพื่อรองรบั
นักท่องเท่ียวท่ีเพิม่ขึ้น และสาม ปัญหาด้านความปลอดภัยภายในประเทศ

ทําไมต้องมนีโยบายและมาตรการภาษี

ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว
อ.ดร. อคัรพงศ์ อัน้ทอง
คณะพฒันาการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัแมโ่จ้

ข้อจาํกัดท่ีเป็นอยู่
+ การขยายตัวของการท่องเท่ียวนํามาซึ่ง
รายได้และการจ้างงาน แต่ก็มีต้นทุนท่ี
สังคมต้องแบกรบั โดยเฉพาะเรื่องความ
เสื่อมโทรมของสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ธรรมชาติ

+ การเตบิโตของการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ
ยังทําใหร้ฐัมภีาระการคลงัเพิม่ โดยต้อง
จดัสรรงบประมาณเพื่อดแูลรบัผิดชอบ
ในเร ื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลาย
เรื่องเพิม่ขึ้นตามไปด้วย

+ แม้ พ.ร.บ. นโยบายการทอ่งเทีย่วแหง่ชาต ิ
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 จะระบุใหม้กีาร
จดัเก ็บค่าธรรมเน ียมการท่องเท ี่ยว
แต่จนถึง พ.ศ. 2563 ยังไมม่กีารดําเนิน
การตาม พ.ร.บ. ดังกลา่ว

โอกาสทางนโยบายและมาตรการภาษี
การท่องเท่ียว
+ ออกมาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการ
ทอ่งเทีย่วจากนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งประเทศ
เพือ่เรยีกคนืตน้ทนุการใหบ้รกิารสาธารณะ

+ ศึกษาและออกนโยบายเก่ียวกับภาษี
ส่ิงแวดลอ้ม (Green/Eco-tax) ในพื้นท่ี
ท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีสําคัญ
เพ ื่อกระตุ้นพฤติกรรมที่เป ็นมติรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม

+ ออกมาตรการเพิม่เตมิใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ท่ีมแีหลง่ท่องเท่ียว
ที่มชี ื่อระดับประเทศและนานาชาติเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิาร/พเิศษจาก
ผู้ไปเยือนได้
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ภาษีการท่องเที่ยวกับความท้าทาย
ของการพัฒนาประเทศ
1. เป็นเครื่องมือชว่ยเพ่ิมรายได้ใหกั้บภาครฐั เน่ืองจากมี

ฐานภาษขีนาดใหญ่ ดงันัน้ ภาษกีารทอ่งเทีย่วจะเปน็เครือ่งมอื
ท่ีดีในการสรา้งรายได้ใหกั้บภาครฐั และอยู่บนพื้นฐานของ
หลกัประสิทธภิาพ เมื่ออปุสงค์มคีวามยืดหยุ่นตํ่า (Inelas-
ticity) ทําใหภ้าระภาษโีดยส่วนใหญ่ตกอยู่กับนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ ขณะเดียวกัน ภาษท่ีองเท่ียวในระดับท้องถ่ิน
จะถกูผลกัภาระใหน้ักท่องเที่ยวได้ดีขึ้นหากจดัเก็บโดยตรง
จากนักท่องเท่ียวท่ีมใิชผู้่ท่ีพาํนักในท้องถ่ิน
2. เปน็เครื่องมอืสําคัญในการระดมทนุ การขยายตัวของ

การท่องเที่ยวทําใหภ้าครฐัต้องลงทนุในการจดัหาสินค้า
และบรกิารสาธารณะเพิม่ขึ้น (เชน่ สาธารณูปโภคพื้นฐาน)
หรอืต้องแบกรบัต้นทนุที่เพิม่ขึ้นจากการจดัหาสินค้าและ
บรกิารสาธารณะท่ีเพิม่ขึ้น (เชน่ ความปลอดภัย บรกิาร
ด้านสาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้ม) ภาษกีารท่องเท่ียวจงึเป็น
เครื่องมอืที่ทําหน้าที่เป็นราคาสินค้าและบรกิารสาธารณะ
ที่นักท่องเที่ยวต้องใชร้ะหวา่งเดินทางท่องเที่ยวภายใน
ประเทศและ/หรอืแหลง่ท่องเท่ียวท่ีเป็นจดุหมายปลายทาง
3. เป็นเคร่ืองมือบรรเทาและเยียวยาปัญหาท่ีเกิดจาก

การทอ่งเทีย่ว การเกบ็ภาษกีารทอ่งเทีย่วเปน็การทาํใหต้น้ทนุ
ภายนอก (External Cost) ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวกลบั
เข้ามาเป็นต้นทนุภายใน (Internal Cost) จงึนํามาใชเ้ป็น
หนึ่งในเครื่องมอืชว่ยจดัการปัญหาสิ่งแวดลอ้มและความ
เส่ือมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ และยังเป็นเครื่องมอืท่ี
ส่งออกผลกระทบส่วนหนึ่งไปยังต่างประเทศทําใหล้ดการ
บิดเบือนการผลติและการบรโิภคภาคในประเทศอกีด้วย

ภาษีการท่องเท่ียวในประเทศไทย
1. มาตรการภาษีท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางเข้าประเทศ

ประเทศไทยมกีารเก็บค่าธรรมเนียมวซีา่ประเภทท่องเที่ยว
ในอตัรา 1,000 บาท/คน/ครัง้ แต่ท่ีผ่านมามกีารยกเวน้
การตรวจลงตราใหค้นต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางของ
57 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ดังน้ัน จงึเสมอืนวา่ประเทศไทย
มกีารเก็บค่าธรรมเนียมวซีา่ประเภทนักท่องเท่ียวเพยีงเลก็
น้อยเท่าน้ัน

2. มาตรการภาษีท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางทางอากาศ
มาตรการภาษีน้ีมีท้ังเรยีกเก็บจากผู้ให้บรกิาร (เช่น ภาษี
นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรบัเครื่องบิน ค่าบรกิารในการข้ึนลง

ของอากาศยาน) และเรยีกเกบ็จากนกัทอ่งเทีย่วโดยตรง (เชน่
ค่าบรกิารผู้โดยสารขาออก)
3. มาตรการภาษีท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม ในการ

ประกอบการกจิการโรงแรม ผูใ้หบ้รกิารตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีม
ใบอนญุาตโรงแรมมอีตัราระหวา่ง 10,000 – 50,000 บาท
สําหรบัโรงแรมท่ีได้เคยได้รบัใบอนญุาต และมค่ีาธรรมเนยีม
ก่ึงหน่ึงสําหรบัโรงแรมท่ีต่ออายุใบอนุญาต
4. ค่าธรรมเนียมการเข้าอทุยานแหง่ชาติ การเข้าอทุยาน

แห่งชาติของไทย นักท่องเท่ียวต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใน
การเข้า โดยอทุยานแหง่ชาติแต่ละแหง่มอีตัราค่าบรกิารเข้า
อทุยานฯ แตกตา่งกนั และเรยีกเกบ็จากนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย
และชาวต่างชาติในอตัราท่ีแตกต่างกัน

5. มาตรการด้านภาษีเพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียว รฐับาลมี
การใชม้าตรการด้านภาษท่ีีสําคัญเพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียว
ของประเทศ ได้แก่ มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
ตรวจลงตรา (หรอื ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซีา่) เพ่ือดึงดูด
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และมาตรการลดหย่อนภาษีจาก
การท่องเท่ียว เพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียวภายในประเทศ



ตารางท่ี 1 มาตรการภาษีท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในประเทศไทย

หมายเหต:ุ T จา่ยโดยนักท่องเท่ียว และ B จา่ยโดยธรุกิจ
1/ ในการประกอบกิจการโรงแรมผู้ประกอบการธรุกิจโรงแรมต้องจา่ยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงแรมตามประเภทของโรงแรมท่ีจะเปิดดําเนินการ
2/ เก็บตามมวลวิง่ขึ้นสูงสุดท่ีระบุไวใ้นคู่มอืการบินของอากาศยานน้ัน (มหีน่วยเป็นเมตรกิตัน)
ท่ีมา: รวบรวมจากประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีเผยแพรท่างเวบ็ไซต์ ณ ปี พ.ศ. 2561
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ระบบภาษี รปูแบบมาตรการภาษี
1) ภาษท่ัีวไป (General taxes) - ภาษมูีลค่าเพิม่ เก็บในอตัรารอ้ยละ 7 ของมูลค่าสินค้าหรอืบรกิารท่ีเพิม่ขึ้นในแต่ละขั้นของ

การผลติและการจำหน่าย [T]
- ภาษสีรรพสามติ (ภาษนีำ้ มนั ภาษสุีราและเบียร์ ภาษยีาสูบ) [T]
- ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา [B]
- ภาษเีงนิได้นิติบุคคล [B]

2) ภาษเีฉพาะสำหรบัการท่องเท่ียว
(Specific taxes for tourism)
ก. การเดินทางเข้าประเทศไทย ค่าธรรมเนียมวซีา่ แบ่งเป็น [T]

- คนเดินทางผ่านราชอาณาจกัร (Transit visa) 800 บาทต่อครัง้
- ประเภทท่องเท่ียว (Tourist visa) 1,000 บาทต่อครัง้
- ประเภทคนอยู่ชัว่คราว (Non-immigrant visa)
� เข้าได้ครัง้เดียว (Single entry) 2,000 บาท
� เข้าได้หลายครัง้ (Multiple entries) 5,000 บาท

ข. การเดินทางทางอากาศ - ค่าบรกิารผู้โดยสารขาออก (ขึ้นอยู่กับสนามบิน) [T]
� เดินทางภายในประเทศ 50-400 บาท/ครัง้
� เดินทางไปต่างประเทศ 400-700 บาท/ครัง้

- ภาษนีำ้ มนัเชื้อเพลงิสำหรบัเครื่องบิน [B]
� อตัราภาษตีามมูลค่ารอ้ยละ 23
� อตัราตามปรมิาณ 3 บาท/ลติร

- ภาษนีำ้ มนัหลอ่ลื่น [B]
� นำ้ มนัหลอ่ลื่นเหลว อตัราภาษตีามปรมิาณ 5 บาท/ลติร
� นำ้ มนัหลอ่ลื่นไมเ่หลว อตัราภาษตีามปรมิาณ 5 บาท/กิโลกรมั

- ค่าบรกิารในการขึ้นลงของอากาศยาน (ขึ้นอยู่กับสนามบิน)2/ [B]
- ค่าบรกิารท่ีเก็บอากาศยาน (ขึ้นอยู่กับสนามบิน)2/ [B]
- ค่าบรกิารควบคมุจราจรทางอากาศ (ขึ้นอยู่กับสนามบิน) [B]

ค. โรงแรม - ค่าธรรมเนียมสำหรบัการประกอบธรุกิจโรงแรมปีละ 40 บาทต่อหอ้งพกั1/ [B]
- ภาษโีรงเรอืนและท่ีดิน [B]
- ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพกัโรงแรมไมเ่กินรอ้ยละ 3 ของอตัราค่าเชา่หอ้งพกั [T]
- ค่าธรรมเนียมการจดัการขยะมูลฝอย กฎกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ. 2559 กำหนดให้
อปท. สามารถคิดค่าบรกิารเพิม่จากสถานท่ีพกันักท่องเท่ียวได้ในอตัรา 2 บาท/คน/วนั [T]

- ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย เชน่ อบต. อา่วนางเก็บจากโรงแรมหอ้งละ
30 บาท/เดือน/หอ้ง [B] เป็นต้น

ง. สิทธปิระโยชน์ทางภาษี - นำค่าใชจ้า่ยการท่องเท่ียวมาลดหย่อนภาษรีายได้
- การส่งเสรมิการลงทนุโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) ในกิจการท่ี
เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว เชน่ โรงแรม หอประชมุขนาดใหญ่ สวนสนุก ศูนย์แสดงสินค้า
ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ บรกิารท่ีจอดเรอืท่องเท่ียว เป็นต้น โดยจะได้รบัสิทธปิระโยชน์ เชน่
ยกเวน้ภาษเีงนิได้นิติบุคคล ยกเวน้อากรขาเข้า เป็นต้น

- การคืนภาษมูีลค่าเพิม่สำหรบันักท่องเท่ียว โดยนักท่องเท่ียวต้องซื้อสินค้ามมูีลค่ารวม
ไมน้่อยกวา่ 2,000 บาท (ราคาสินค้าและรวมภาษมูีลค่าเพิม่) จากสถานประกอบการ
แหง่เดียวกัน ในวนัเดียวกัน

จ. อื่นๆ - ค่าธรรมเนียมการเข้าอทุยานแหง่ชาติของประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับอทุยานฯ) [T]
� นักท่องเท่ียวชาวไทย เด็ก 10-50 บาท ผู้ใหญ่ 20-100 บาท
� นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เด็ก 100-300 บาท ผู้ใหญ่ 200-500 บาท

- ค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารพเิศษ เชน่
� ค่าธรรมเนียมรกัษาความสะอาดเกาะพพีี 20 บาท/คน (จดัเก็บจากนักท่องเท่ียว
โดย อบต. อา่วนาง ณ ท่าเทียบเรอืเกาะพพี)ี [T]



ตัวอย่างอตัราภาษีการท่องเท่ียว
ในต่างประเทศ
ท่ีมา: บัณฑิต ชยัวชิญชาติ (2563)

กรซี
4 ยูโร/คน/คืน

เนเธอรแ์ลนด์
รอ้ยละ 6.0 ของค่าท่ีพกั/คน

ฝรัง่เศส
ภาษโีรงแรมเฉลีย่ 4 ยูโร/คืน

เยอรมนี
ภาษโีรงแรมรอ้ยละ 5 ของค่าท่ีพกั
และภาษวีฒันธรรมเฉลีย่ 5 ยูโร/คน

สเปน
2.25 ยูโร/คน/คืน
และภาษโีรงแรม 4 ยูโร/คน/คืน

สวสิเซอรแ์ลนด์
2.5 ยูโร/คน/คืน

ออสเตรยี
รอ้ยละ 3.2 ของค่าท่ีพกั/คน

อติาลี
7 ยูโร/คน/คืน

สหรฐัอเมรกิา
รอ้ยละ 14.75 ของประมาณการ
รายจา่ยการท่องเท่ียว
และภาษโีรงแรม รอ้ยละ 16.25
ของค่าโรงแรมและท่ีพกั

ญ่ีปุ่น
1,000 เยน/ครัง้

มาเลเซยี
ภาษโีรงแรม 10 รงิกิตต่อหอ้ง/คืน

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย
1. ออกมาตรการเกบ็คา่ธรรมเนยีมการทอ่งเทีย่วจาก

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เพื่อเรยีกคืนต้นทนุการใหบ้รกิาร
สาธารณะกับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยมีการกําหนด
แนวทางการบรหิารรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียม
การท่องเท่ียวท่ีมปีระสิทธภิาพ เพื่อหลกีเลีย่งผลเสียท่ีเกิด
ต่อสวสัดิการสังคม และควรระบุให้ชดัเจนวา่รายได้จากค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว ต้องนํามาใชจ้า่ยในการพฒันา ฟ้ืนฟู
ปรบัปรงุ ดแูลรกัษาทรพัยากรทอ่งเทีย่ว หรอืกจิกรรมตา่งๆ
ท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว

2. กระตุน้ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ทีม่ี
จาํนวนผู้เข้าพกัเกิน 1 ล้านคน เก็บค่าธรรมเนียมผู้เข้าพกั
โรงแรมในอตัรารอ้ยละ 3 ของอตัราคา่เชา่หอ้งพกั ซึ่งจะทาํให ้
อบจ. มีรายได้มาใช้ในการส่งเสรมิ พัฒนา และดูแลเรื่อง
การท่องเท่ียวในระดับจังหวดั และ/หรอื กระตุ้นให้ อปท.
บางแหง่มรีายได้ส ําหรบัจดัการกับขยะที่เก ิดจากการ
ท่องเท่ียวภายในท้องถ่ิน

3. ออกมาตรการเพ่ิมเติมท่ีเปิดโอกาสให้ อปท. โดย
เฉพาะ อปท. ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ท้ังในระดับ
ประเทศและนานาชาติ สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการใช้
บรกิาร และค่าธรรมเนียมพเิศษกับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน
และ/หรอื ใชบ้รกิารสาธารณะภายในท้องถ่ิน เพื่อให้ อปท.
สามารถเรยีกคนืตน้ทนุการใหบ้รกิารสาธารณะจากผูม้าเยอืน
และต้นทุนภายนอกท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว ซ่ึงช่วยลด
ภาระทางการคลงัท่ี อปท. ต้องแบกรบั

4. ศึกษาและออกนโยบายเก่ียวกับภาษีส่ิงแวดล้อม
(Green/Eco-tax) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และควรนํารายได้
ดังกล่าว มาต้ังเป็นกองทุนในการดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม
และบรรเทาผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มตี่อทรพัยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

บทสรปุเชงินโยบายน้ีนําเสนอข้อมูลสําคัญจากรายงาน เรื่อง
“นโยบายและมาตรการภาษีท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว

(Tax Policies and measures Related to Tourism)”
โดย อ.ดร. อคัรพงศ์ อัน้ทอง

เสนอต่อ สํานักงานการวจิยัแหง่ชาติ (วช.)
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead)

ด้านสังคม คนไทย 4.0 (2563)

ท่ีมาภาพ: www.travelonline.com
Avatar_023 จาก Shutterstock
nitrocdn.com
Alamy จาก www.traveller.com.au
วทิยา จตรุภาค จาก www.vsportkamphaeng.com
cheechongruay.smartsme.co.th

หน่วยส่งมอบผลลพัธแ์ผนงานคนไทย 4.0 (ODU)
แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
239 ถ.หว้ยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 0875138016 E-mail: tejawaree@gmail.com
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