POLICY BRIEF
ข้อจํากัดที่เป็นอยู่
+ การขยายตัวของการท่องเที่ยวนํามาซึ่ง
รายได้ และการจ้างงาน แต่ ก็มีต้นทุ นที่
สังคมต้องแบกรับ โดยเฉพาะเรื่องความ
่ แวดล้อมและทรัพยากร
เสื่อมโทรมของสิง
ธรรมชาติ

+ การเติบโตของการแข่งขันระหว่างประเทศ
่ โดยต้อง
ยังทําให้รฐ
ั มีภาระการคลังเพิม
จัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลรับผิดชอบ
ในเรื่อ งที่เ กี่ย วกับ การท่อ งเที่ย วหลาย
่ ขึ้นตามไปด้วย
เรื่องเพิม
+ แม้ พ.ร.บ. นโยบายการท่องเทีย
่ วแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จะระบุให้มก
ี าร
จด
ั เก็บ ค่า ธรรมเนีย มการท่อ งเที่ย ว
แต่จนถึง พ.ศ. 2563 ยังไม่มก
ี ารดําเนิน
การตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว
โอกาสทางนโยบายและมาตรการภาษี
การท่องเที่ยว

+ ออกมาตรการเก็ บค่ าธรรมเนี ยมการ
ท่องเทีย
่ วจากนักท่องเทีย
่ วชาวต่างประเทศ
เพือ
่ เรียกคืนต้นทุนการให้บริการสาธารณะ

+ ศึ กษาและออกนโยบายเกี่ ยวกั บภาษี
สิ่งแวดล้อม (Green/Eco-tax) ในพื้นที่
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติท่ีสําคัญ
เพื่อ กระตุ้น พฤติก รรมที่เ ป็น มิต รกับ
สิ่งแวดล้อม
่ เติมให้องค์กรปกครอง
+ ออกมาตรการเพิม
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มแ
ี หล่งท่องเที่ยว
ที่ม ช
ี ่อ
ื ระดับ ประเทศและนานาชาติเก็บ
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ/พิเศษจาก
ผู้ไปเยือนได้

ทําไมต้องมีนโยบายและมาตรการภาษี

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
อ.ดร. อัครพงศ์ อันทอง
้
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาประสบความ
สํ าเร็จอย่ างเด่ นชัด ทั้ งการเพิ่มขึ้ นของรายรับและขี ดความสามารถในการ
แข่งขัน แต่ก็มผ
ี ลเสียที่เป็นต้นทุนสังคมและภาระทางการคลังของรัฐตามมา
ดังนั้น การใช้นโยบายและมาตรการภาษีการท่องเที่ยวจึงเป็นโอกาสที่จะช่วย
ให้ส ามารถบริห ารจัด สรรทรัพ ยากรใหม่เ พื่อ สร้า งประโยชน์ร ะยะยาวแก่
ประเทศไทยได้

ความสําคัญของภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวของไทย
ภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวคือหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยทั้ง
ในด้ านมู ลค่ าเพิ่มและการจ้างงาน โดยในปี พ.ศ. 2561 ผลิตภั ณฑ์ มวลรวม
ภายในประเทศของภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 19 ของ
GDP และทํ าให้ เกิ ดการจ้างงานประมาณร้อยละ 12 ของการจ้างงานรวม
ขณะที่ ในปี พ.ศ. 2562 จํานวนนักท่ องเที่ ยวต่ างชาติ ของไทยได้ เพิ่มสู งขึ้น
จนมี จํานวนเกื อบ 40 ล้ านคน (มากเป็ นอันดั บ 8 ของโลก) สร้างรายรับ
มากถึง 1.9 บ้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 63 ของรายรับจากการ
ท่องเที่ยวทั้งหมดของไทย กระนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยก็ยังคง
เผชิญกับความท้าทายสําคัญ 3 เรื่อง คือ หนึ่ง ความยั่งยืนของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอง การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับ
่ ขึ้น และสาม ปัญหาด้านความปลอดภัยภายในประเทศ
นักท่องเที่ยวที่เพิม
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ภาษีก ารท่อ งเที่ย วกับ ความท้า ทาย
ของการพั ฒนาประเทศ
1. เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่ มรายได้ให้กับภาครัฐ เนื่องจากมี
้ ภาษีการท่องเทีย
ฐานภาษีขนาดใหญ่ ดังนัน
่ วจะเป็นเครือ
่ งมือ
ที่ดีในการสร้างรายได้ให้กับภาครัฐ และอยู่บนพื้นฐานของ
หลักประสิทธิภาพ เมื่ออุปสงค์มค
ี วามยืดหยุ่นตํ่า (Inelasticity) ทําให้ภาระภาษีโดยส่วนใหญ่ตกอยู่กับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ขณะเดียวกัน ภาษีท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น
จะถูกผลักภาระให้นักท่องเที่ยวได้ดีข้ น
ึ หากจัดเก็บโดยตรง
จากนักท่องเที่ยวที่มใิ ช่ผู้ที่พาํ นักในท้องถิ่น
2. เป็นเครื่องมือสําคัญในการระดมทุน การขยายตัวของ
การท่อ งเที่ย วทํา ให้ภ าครัฐ ต้อ งลงทุน ในการจัด หาสิน ค้า
่ ขึ้น (เช่น สาธารณูปโภคพื้นฐาน)
และบริการสาธารณะเพิม
่ ขึ้น จากการจัด หาสิน ค้า และ
หรือ ต้อ งแบกรับ ต้น ทุน ที่เพิม
่
บริการสาธารณะที่เพิมขึ้น (เช่น ความปลอดภัย บริการ
ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม) ภาษีการท่องเที่ยวจึงเป็น
เครื่องมือที่ทําหน้าที่เป็นราคาสินค้าและบริการสาธารณะ
ที่น ัก ท่อ งเที่ย วต้อ งใช้ร ะหว่า งเดิน ทางท่อ งเที่ย วภายใน
ประเทศและ/หรือแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทาง

3. เป็ นเครื่องมื อบรรเทาและเยี ยวยาปั ญหาที่ เกิ ดจาก
การท่องเทีย
่ ว การเก็บภาษีการท่องเทีย
้ ทุน
่ วเป็นการทําให้ตน
ภายนอก (External Cost) ที่เกิดจากการท่องเที่ยวกลับ
เข้ามาเป็นต้นทุนภายใน (Internal Cost) จึงนํามาใช้เป็น
หนึ่งในเครื่องมือช่วยจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และยังเป็นเครื่องมือที่
ส่งออกผลกระทบส่วนหนึ่งไปยังต่างประเทศทําให้ลดการ
บิด เบือ นการผลิต และการบริโ ภคภาคในประเทศอีก ด้ว ย

ภาษีการท่องเที่ยวในประเทศไทย
1. มาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าประเทศ
ประเทศไทยมีการเก็บค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเภทท่องเที่ยว
้ แต่ที่ผ่านมามีการยกเว้น
ในอัตรา 1,000 บาท/คน/ครัง
การตรวจลงตราให้ค นต่า งด้า วที่ถือ หนัง สือ เดิน ทางของ
57 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงเสมือนว่าประเทศไทย
มีการเก็บค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเภทนักท่องเที่ยวเพียงเล็ก
น้อยเท่านั้น

2. มาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศ
มาตรการภาษี น้ี มีท้ั งเรียกเก็ บจากผู้ ให้บริการ (เช่น ภาษี
นํ้ ามั นเชื้อเพลิงสํ าหรับเครื่องบิ น ค่ าบริการในการขึ้ นลง
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ของอากาศยาน) และเรียกเก็บจากนักท่องเทีย
่ วโดยตรง (เช่น
ค่าบริการผู้โดยสารขาออก)

3. มาตรการภาษี ที่เกี่ ยวข้ องกั บธุ รกิ จโรงแรม ในการ
ประกอบการกิจการโรงแรม ผูใ้ ห้บริการต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตโรงแรมมีอต
ั ราระหว่าง 10,000 – 50,000 บาท
สําหรับโรงแรมที่ได้เคยได้รบ
ั ใบอนุญาต และมีค่าธรรมเนียม
กึ่งหนึ่งสําหรับโรงแรมที่ต่ออายุใบอนุญาต

4. ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติ การเข้าอุทยาน
แห่งชาติ ของไทย นักท่ องเที่ ยวต้ องจ่ายค่ าธรรมเนียมใน
การเข้า โดยอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งมีอต
ั ราค่าบริการเข้า
อุทยานฯ แตกต่างกัน และเรียกเก็บจากนักท่องเทีย
่ วชาวไทย
และชาวต่างชาติในอัตราที่แตกต่างกัน

5. มาตรการด้านภาษีเพื่ อกระตุ้นการท่องเที่ยว รัฐบาลมี
การใช้มาตรการด้านภาษีที่สําคัญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
ของประเทศ ได้ แก่ มาตรการยกเว้นค่ าธรรมเนี ยมการ
ตรวจลงตรา (หรือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซา่ ) เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และมาตรการลดหย่อนภาษีจาก
การท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ตารางที่ 1 มาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ระบบภาษี
1) ภาษีท่ัวไป (General taxes)

2) ภาษีเฉพาะสำหรับการท่องเที่ยว
(Specific taxes for tourism)
ก. การเดินทางเข้าประเทศไทย

ข. การเดินทางทางอากาศ

ค. โรงแรม

ง. สิทธิประโยชน์ทางภาษี

จ. อื่นๆ

รูปแบบมาตรการภาษี
- ภาษีมูลค่าเพิม
่ เก็บในอัตราร้อยละ 7 ของมูลค่าสินค้าหรือบริการที่เพิมขึ
่ ้ นในแต่ละขั้นของ
การผลิตและการจำหน่าย [T]
- ภาษีสรรพสามิต (ภาษีน้ำมัน ภาษีสุราและเบียร์ ภาษียาสูบ) [T]
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา [B]
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล [B]

ค่าธรรมเนียมวีซา่ แบ่งเป็ น [T]
- คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit visa) 800 บาทต่อครัง
้
- ประเภทท่องเที่ยว (Tourist visa) 1,000 บาทต่อครัง
้
- ประเภทคนอยู่ชวคราว
(Non-immigrant visa)
่ั
� เข้าได้ครังเดี
้ ยว (Single entry) 2,000 บาท
� เข้าได้หลายครัง
้ (Multiple entries) 5,000 บาท
- ค่าบริการผู้โดยสารขาออก (ขึ้นอยู่กับสนามบิน) [T]
� เดินทางภายในประเทศ 50-400 บาท/ครัง
้
� เดินทางไปต่างประเทศ 400-700 บาท/ครัง
้
- ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน [B]
� อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 23
� อัตราตามปริมาณ 3 บาท/ลิตร
- ภาษีน้ำมันหล่อลื่น [B]
� นำ้มันหล่อลื่นเหลว อัตราภาษีตามปริมาณ 5 บาท/ลิตร
� นำ้มันหล่อลื่นไม่เหลว อัตราภาษีตามปริมาณ 5 บาท/กิโลกรัม
- ค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (ขึ้นอยู่กับสนามบิน)2/ [B]
- ค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (ขึ้นอยู่กับสนามบิน)2/ [B]
- ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ (ขึ้นอยู่กับสนามบิน) [B]
- ค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรมปี ละ 40 บาทต่อห้องพัก1/ [B]
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [B]
- ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรมไม่เกินร้อยละ 3 ของอัตราค่าเช่าห้องพัก [T]
- ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย กฎกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ. 2559 กำหนดให้
อปท. สามารถคิดค่าบริการเพิมจากสถานที
่
่พักนักท่องเที่ยวได้ในอัตรา 2 บาท/คน/วัน [T]
- ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น อบต. อ่าวนางเก็บจากโรงแรมห้องละ
30 บาท/เดือน/ห้อง [B] เป็ นต้น
- นำค่าใช้จา่ ยการท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษีรายได้
- การส่งเสริมการลงทุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม หอประชุมขนาดใหญ่ สวนสนุก ศูนย์แสดงสินค้า
ศูนย์ฟ้ ื นฟู สุขภาพ บริการที่จอดเรือท่องเที่ยว เป็ นต้น โดยจะได้รบ
ั สิทธิประโยชน์ เช่น
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากรขาเข้า เป็ นต้น
- การคืนภาษีมูลค่าเพิมสำหรั
บนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวต้องซื้อสินค้ามีมูลค่ารวม
่
ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (ราคาสินค้าและรวมภาษีมูลค่าเพิม)
่ จากสถานประกอบการ
แห่งเดียวกัน ในวันเดียวกัน
- ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ) [T]
� นักท่องเที่ยวชาวไทย เด็ก 10-50 บาท ผู้ใหญ่ 20-100 บาท
� นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เด็ก 100-300 บาท ผู้ใหญ่ 200-500 บาท
- ค่าธรรมเนียมการให้บริการพิเศษ เช่น
� ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดเกาะพีพี 20 บาท/คน (จัดเก็บจากนักท่องเที่ยว
โดย อบต. อ่าวนาง ณ ท่าเทียบเรือเกาะพีพ)ี [T]

หมายเหตุ: T จ่ายโดยนักท่องเที่ยว และ B จ่ายโดยธุรกิจ
1/ ในการประกอบกิจการโรงแรมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงแรมตามประเภทของโรงแรมที่จะเปิดดําเนินการ
่ ขึ้นสูงสุดที่ระบุไว้ในคู่มอ
2/ เก็บตามมวลวิง
ื การบินของอากาศยานนั้น (มีหน่วยเป็นเมตริกตัน)
ที่มา: รวบรวมจากประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ณ ปี พ.ศ. 2561
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ตัวอย่างอัตราภาษีการท่องเที่ยว
ในต่างประเทศ
ที่มา: บัณฑิต ชัยวิชญชาติ (2563)

กรีซ
4 ยูโร/คน/คืน
เนเธอร์แลนด์
ร้อยละ 6.0 ของค่าที่พก
ั /คน
่ เศส
ฝรัง
ภาษีโรงแรมเฉลีย
่ 4 ยูโร/คืน
เยอรมนี
ภาษีโรงแรมร้อยละ 5 ของค่าที่พก
ั
และภาษีวฒ
ั นธรรมเฉลีย
่ 5 ยูโร/คน
สเปน
2.25 ยูโร/คน/คืน
และภาษีโรงแรม 4 ยูโร/คน/คืน
สวิสเซอร์แลนด์
2.5 ยูโร/คน/คืน
ออสเตรีย
ร้อยละ 3.2 ของค่าที่พก
ั /คน
อิตาลี
7 ยูโร/คน/คืน
สหรัฐอเมริกา
ร้อยละ 14.75 ของประมาณการ
รายจ่ายการท่องเที่ยว
และภาษีโรงแรม ร้อยละ 16.25
ของค่าโรงแรมและที่พก
ั

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ออกมาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเทีย
่ วจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อเรียกคืนต้นทุนการให้บริการ
สาธารณะกั บนักท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ โดยมีการกํ าหนด
แนวทางการบร ห
ิ ารรายได้จ ากการเก็บ ค่า ธรรมเนีย ม
การท่องเที่ยวที่มป
ี ระสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลีย
่ งผลเสียที่เกิด
ต่อสวัสดิการสังคม และควรระบุให้ชด
ั เจนว่ารายได้จากค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว ต้องนํามาใช้จา่ ยในการพัฒนา ฟื้ นฟู
ปรับปรุง ดูแลรักษาทรัพยากรท่องเทีย
่ ว หรือกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

2. กระตุน
้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทีม
่ ี
จํานวนผู้เข้าพักเกิน 1 ล้านคน เก็บค่าธรรมเนียมผู้เข้าพัก
โรงแรมในอัตราร้อยละ 3 ของอัตราค่าเช่าห้องพัก ซึ่งจะทําให้
อบจ. มีรายได้ มาใช้ในการส่ งเสริม พัฒนา และดูแลเรื่อง
การท่ องเที่ ยวในระดั บจังหวัด และ/หรือ กระตุ้นให้ อปท.
บางแห่ง มีร ายได้ส ํา หร บ
ั จัด การกับ ขยะที่เ กิด จากการ
่
ท่องเที่ยวภายในท้องถิน
3. ออกมาตรการเพิ่ มเติมที่เปิดโอกาสให้ อปท. โดย
เฉพาะ อปท. ที่ มีแหล่งท่ องเที่ ยวที่ มีช่ ือเสี ยง ทั้ งในระดั บ
ประเทศและนานาชาติ สามารถเก็ บค่ าธรรมเนี ยมการใช้
บริการ และค่าธรรมเนียมพิเศษกับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
และ/หรือ ใช้บริการสาธารณะภายในท้องถิ่น เพื่อให้ อปท.
สามารถเรียกคืนต้นทุนการให้บริการสาธารณะจากผูม
้ าเยือน
และต้ นทุ นภายนอกที่ เกิ ดจากการท่ องเที่ ยว ซึ่งช่วยลด
ภาระทางการคลังที่ อปท. ต้องแบกรับ
4. ศึกษาและออกนโยบายเกี่ยวกับภาษีส่ิงแวดล้อม
(Green/Eco-tax) เพื่ อกระตุ้ นให้ เกิ ดการปรับเปลี่ ยน
พฤติ กรรมที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อม และควรนํ ารายได้
ดั งกล่าว มาตั้ งเป็ นกองทุ นในการดู แลรักษาสิ่ งแวดล้อม
และบรรเทาผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มต
ี ่อทรัพยากร
่
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม

บทสรุปเชิงนโยบายนี้นําเสนอข้อมูลสําคัญจากรายงาน เรื่อง
“นโยบายและมาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
(Tax Policies and measures Related to Tourism)”
้ ทอง
โดย อ.ดร. อัครพงศ์ อัน
เสนอต่อ สํานักงานการวิจย
ั แห่งชาติ (วช.)

ญี่ปุ่น
้
1,000 เยน/ครัง

ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)
ด้านสังคม คนไทย 4.0 (2563)

มาเลเซีย
ภาษีโรงแรม 10 ริงกิตต่อห้อง/คืน
ที่มาภาพ: www.travelonline.com
Avatar_023 จาก Shutterstock
nitrocdn.com
Alamy จาก www.traveller.com.au
วิทยา จตุรภาค จาก www.vsportkamphaeng.com
cheechongruay.smartsme.co.th

4

หน่วยส่งมอบผลลัพธ์แผนงานคนไทย 4.0 (ODU)
แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 0875138016 E-mail: tejawaree@gmail.com

