
ภาษอีากรส าหรับธุรกจิน าเทีย่ว



• มาตรา 77/2 การกระท ากิจการดงัต่อไปน้ีในราชอาณาจกัร ใหอ้ยูใ่นบงัคบั
ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามบทบญัญติัในหมวดน้ี
(1) การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการโดยผูป้ระกอบการ
(2) การน าเขา้สินคา้โดยผูน้ าเขา้
การใหบ้ริการในราชอาณาจกัร ใหห้มายถึง บริการท่ีท าในราชอาณาจกัร 

โดยไม่ค านึงวา่การใชบ้ริการนั้นจะอยูใ่นต่างประเทศหรือในราชอาณาจกัร
การใหบ้ริการท่ีท าในต่างประเทศและไดมี้การใชบ้ริการนั้นใน

ราชอาณาจกัร ใหถื้อวา่การใหบ้ริการนั้นเป็นการใหบ้ริการในราชอาณาจกัร



ภาระภาษี Inbound Outbound

ภาษีเงนิได้หัก ณ 
ทีจ่่าย กรณีกิจการ
น าเท่ียว

-คิดค่าบริการเหมา (Package

tour) กรณีบริษทัหรือหา้ง
หุน้ส่วนนิติบุคคล เป็นผูจ่้ายเงิน
ได ้มีหนา้ท่ีหกัภาษี ร้อยละ 3 ของ
ค่าบริการน าเท่ียว*

-คิดค่าบริการเหมา (Package 

tour) กรณีบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วน
นิติบุคคล เป็นผูจ่้ายเงินได ้มีหนา้ท่ี
หกัภาษี ร้อยละ 3 ของค่าบริการน า
เท่ียว*

-ไม่ไดคิ้ดค่าบริการเป็นการเหมา 
(Cost plus) กรณีบริษทัหรือ
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล เป็นผู ้
จ่ายเงินได ้มีหนา้ท่ีหกัภาษี ร้อย
ละ 3 ของค่าสินจา้งท่ีเป็นค่าน า
เท่ียวและค่าบริการท่ี
ผูป้ระกอบการท่ีรับจดัน าเท่ียวได้
เรียกเกบ็*

-ไม่ไดคิ้ดค่าบริการเป็นการเหมา 
(Cost plus) กรณีบริษทัหรือ
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล เป็นผูจ่้ายเงิน
ได ้มีหนา้ท่ีหกัภาษี ร้อยละ 3 ของค่า
สินจา้งท่ีเป็นค่าน าเท่ียวและ
ค่าบริการท่ีผูป้ระกอบการท่ีรับจดัน า
เท่ียวไดเ้รียกเกบ็*

*ขอ้ 8 ของค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528ฯ



ภาระภาษี Inbound Outbound

ภาษีมูลค่าเพิม่ 
กรณีกิจการน า
เท่ียว

-คิดค่าบริการเหมา (Package 

tour) ตอ้งน าค่าบริการน าเท่ียวท่ี
คิดเป็นการเหมาซ่ึงประกอบดว้ย
ค่าบริการใดๆ ท่ีคิดเอาจาก
นกัท่องเท่ียวทั้งหมดมาเป็นมูลค่า
ของฐานภาษี*

-คิดค่าบริการเหมา (Package 

tour) ตอ้งน าค่าบริการน าเท่ียวท่ีคิด
เป็นการเหมาซ่ึงประกอบดว้ย
ค่าบริการใดๆ ท่ีคิดเอาจาก
นกัท่องเท่ียวทั้งหมดมาเป็นมูลค่าของ
ฐานภาษี *

-ไม่ไดคิ้ดค่าบริการเป็นการเหมา 
(Cost plus) ค่าสินจา้งท่ีเป็นค่า
น าเท่ียวและค่าบริการท่ี
ผูป้ระกอบการท่ีรับจดัน าเท่ียวได้
เรียกเกบ็มาเป็นมูลค่าของฐานภาษี*

-ไม่ไดคิ้ดค่าบริการเป็นการเหมา 
(Cost plus) ค่าสินจา้งท่ีเป็นค่า
น าเท่ียวและค่าบริการท่ี
ผูป้ระกอบการท่ีรับจดัน าเท่ียวได้
เรียกเกบ็มาเป็นมูลค่าของฐานภาษี*

*มาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร



ประเดน็

• ผูป้ระกอบการท่ีรับจดัน าเท่ียวไดคิ้ดค่าบริการน าเท่ียวเป็นการเหมา (package tour) หรือไม่?

– พิจารณาสญัญาเป็นสาระส าคญั 
ตวัอย่าง*

• บริษทัฯ คิดค่าตอบแทนจากการจดัน าเท่ียวแต่ละคร้ัง ประกอบไปดว้ย
– ค่าใชจ่้ายทั้งส่วนท่ีแจกแจงรายละเอียดใหลู้กคา้ทราบ และ
– ส่วนท่ีคิดค่าบริการเป็นการเหมา 

• หากบริษทัฯ สามารถพิสูจน์ไดว้า่ ค่าตอบแทนส่วนใดท่ีบริษทัฯ มีการแจกแจงค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ลูกคา้ทราบ 
โดยแยกรายละเอียดค่าใชจ่้ายชดัแจง้ ซ่ึงบริษทัฯ อาจ
– เรียกเกบ็เงินค่าใชจ่้ายแต่ละรายการจากลูกคา้ล่วงหนา้เป็นจ านวนเฉพาะเท่ากบัท่ีจะตอ้งจ่ายจริง หรือ
– ทดรองจ่ายเงินค่าใชจ่้ายนั้นไปก่อน แลว้จึงเรียกเกบ็คืนจากลูกคา้เป็นจ านวนเท่ากบัท่ีตอ้งจ่ายไปจริง 

• เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้เท่ากบัท่ีตอ้งจ่ายจริง + ผูป้ระกอบการขายตัว๋เคร่ืองบินออกหลกัฐานใบเสร็จและใบก ากบัภาษีเป็น
ช่ือของลูกคา้ + บริษทัฯ ไดส่้งมอบเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ลูกคา้ เป็นตน้ 

= ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีซ่ึงบริษทัฯ เรียกเกบ็ล่วงหนา้หรือเรียกเกบ็คืนจากลูกคา้เท่ากบัจ านวนท่ีไดจ่้ายไปจริง  
จึงไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเป็นมูลค่าฐานภาษีเพ่ือเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมแต่อยา่งใด 

*กค 0706/พ./5744 ลว. 11 มิ.ย. 50



ภาระภาษี ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิม่

กรณีเป็นตวัแทน
ขายตัว๋โดยสาร

-สายการบินขายตัว๋โดยสารใหก้บั
คนโดยสาร โดยผา่นตวัแทนท่ี
ไดรั้บแต่งตั้ง (ตวัแทนจ าหน่ายตัว๋
โดยสาร) BSP (Bill 

Settlement Plan) กรณีบริษทั
หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล เป็นผู ้
จ่ายเงินได ้มีหนา้ท่ีหกัภาษี ร้อยละ 
3 ของผลต่างระหวา่งราคาขายตัว๋ท่ี 
BSP ขายได ้และราคาขายตัว๋
โดยสารท่ีสายการบินเรียกเกบ็จาก 
BSP *

-BSP Agent มีหนา้ท่ีตอ้งเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับค่านายหนา้ใน
อตัรา 7% และตอ้งออกใบก ากบั
ภาษี ใหแ้ก่ สายการบิน**

*ขอ้ 8 ของค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528ฯ

**มาตรา 77/2(1) และ 80 และ 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร



ภาระภาษี ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิม่

กรณีเป็นตวัแทน
ขายตัว๋โดยสาร

- สายการบินขายตัว๋โดยสารใหก้บัคน
โดยสาร โดยผา่น BSP Agent

และ BSP Agent ขายตัว๋โดยสาร
ผา่นตวัแทนช่วง โดยตวัแทนช่วงเป็น
ผูใ้หบ้ริการแก่คนโดยสาร มิได้
ใหบ้ริการแก่ BSP Agent กรณี
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
(ผูรั้บบริการ) เป็นผูจ่้ายเงินได ้มี
หนา้ท่ีหกัภาษี ร้อยละ 3 *

-สายการบินขายตัว๋โดยสารใหก้บัคนโดยสาร 
โดยผา่น BSP Agent และ BSP 

Agent ขายตัว๋โดยสารผา่นตวัแทนช่วง โดย
ตวัแทนช่วงเป็นผูใ้หบ้ริการแก่คนโดยสาร 
มิไดใ้หบ้ริการแก่ BSP Agent ตวัแทน
ช่วงมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่า
ของค่าบริการท่ีไดรั้บจากการใหบ้ริการซ้ือตัว๋
โดยสารใหแ้ก่ คนโดยสาร โดยค านวณจาก
ค่าบริการท่ีเรียกเกบ็จากคนโดยสาร
-ตวัแทนช่วงมีหนา้ท่ีตอ้งออกใบก ากบัภาษี
ส าหรับค่าบริการใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร โดยจะตอ้ง
ระบุใหช้ดัแจง้วา่ ค่าบริการส าหรับการซ้ือตัว๋
โดยสารเลขท่ีใด ของสายการบินใด **

*ขอ้ 8 ของค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528ฯ

**มาตรา 79 และ 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร



ภาระภาษี ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิม่

กรณีเป็นตวัแทน
ใหบ้ริการส ารอง
หอ้งพกัโรงแรม

-โรงแรมก าหนดค่านายหนา้ไวใ้น
ราคาหอ้งพกัโดยเสนอเป็นราคา
สุทธิ เช่น
•ราคาหอ้งพกั 100 บาท 
•โรงแรมเสนอใหต้วัแทน 95 บาท 
ถือวา่โรงแรมจ่ายค่าบ าเหน็จให้
ตวัแทน 5 บาท กรณีโรงแรมบริษทั
หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล เป็นผู ้
จ่ายเงินได ้มีหนา้ท่ีหกัภาษี ร้อยละ 
3 ของค่าบ าเหน็จ*

-ตวัแทนมีหนา้ท่ีตอ้งเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 7 ของ
ค่าบ าเหน็จตวัแทน**

*ขอ้ 3/1 ของค าสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528ฯ

**มาตรา 77/2(1) และ 80 และ 80 แห่งประมวลรัษฎากร



ภาระภาษี ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิม่

กรณีเป็นตวัแทน
ใหบ้ริการส ารอง
หอ้งพกัโรงแรม

-โรงแรมก าหนดค่านายหนา้เป็น
อตัราร้อยละคงท่ีขอ
ราคาหอ้งพกั เช่น
•ราคาหอ้งพกั 100 บาท 
•ค่านายหนา้ร้อยละ 5           และ
ใหต้วัแทนจ่ายเป็นยอดเงินสุทธิให้
โรงแรม 5 บาท      กรณีโรงแรม
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 
เป็นผูจ่้ายเงินได ้มีหนา้ท่ีหกัภาษี 
ร้อยละ 3 ของค่านายหนา้

-ถือวา่โรงแรมใหบ้ริการแก่
ผูใ้ชบ้ริการ มิใช่โรงแรมใหบ้ริการแก่
ตวัแทนหรือตวัแทนช่วง 
โรงแรมมีหนา้ท่ีตอ้งเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 7 โดย
ออกใบก ากบัภาษีใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ

*กรณีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคลเป็นผู้จ่ายเงิน ไม่มีหน้าท่ีต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย จากค่าห้องพัก 
เน่ืองจากเป็นการจ่ายค่าบริการของโรงแรม ตามข้อ 12/1 ของค าส่ังกรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528ฯ 



จองห้องพกัผ่าน Internet

บริษทั ก B Co.

ตัวแทน

ลูกค้า
ประเดน็

การใหบ้ริการจองหอ้งพกัโรงแรมต่างประเทศของบริษทั ก 
ตอ้งเสียตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไม่

ช าระเงนิสด/บัตร/โอน
ตามเรียก

เรียกช าระ

ส่วนต่างระหว่าง
ค่าห้องพกักบัจ านวนทีลู่กค้าช าระ



• การใหบ้ริการจองหอ้งพกัในต่างประเทศใหก้บัลูกคา้คนไทย
– เป็นการใหบ้ริการตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร
– บริษทั ก มีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

• การใหบ้ริการจองหอ้งพกัในต่างประเทศใหก้บัลูกคา้ในต่างประเทศ
– เป็นการใหบ้ริการท่ีกระท าในราชอาณาจกัร และไดมี้การใชบ้ริการนั้นใน

ต่างประเทศ
– ค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการเป็นตวัแทนใหแ้ก่ 

ผูป้ระกอบการในต่างประเทศเฉพาะในกรณีท่ีผูป้ระกอบการในต่างประเทศ 
ใหบ้ริการกบัผูรั้บบริการในต่างประเทศดว้ยกนั

– บริษทัฯ ไม่ตอ้งน าค่าตอบแทน ดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี

(มาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร และขอ้ 2(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 40)ฯ)



Thailand 4.0

Thailand 1.0 ยคุเกษตรกรรม

Thailand 2.0 ยคุอุตสาหกรรมเบา

Thailand 3.0 ยคุอุตสาหกรรมหนกั



Thailand 4.0

• ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค ์และ
นวตักรรม

• อยา่งการเกษตรกต็อ้งเปล่ียนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ ท่ี
เนน้การบริหารจดัการและใชเ้ทคโนโลยหีรือ Smart Farming โดย
เกษตรกรตอ้งร ่ ารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผูป้ระกอบการ

• เปล่ียนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ 
Startups ท่ีมีศกัยภาพสูง

• เปล่ียนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนขา้งต ่า ไปสู่บริการท่ีมี
มูลค่าสูง

• เปล่ียนจากแรงงานทกัษะต ่าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้และทกัษะสูง





โครงการระบบภาษแีละธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์

หลกัการ

1. ลดตน้ทุนการด าเนินการดา้นภาษีของผูป้ระกอบการ
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษีของรัฐ
3. พฒันาฐานขอ้มูลทางการเงินของประเทศ



โครงการระบบภาษแีละเอกสารธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์

e-Tax Invoice/ e-Receipt

• แกไ้ขกฎหมายก าหนดใหต้อ้งออก e-Tax Invoice/ e-Receipt

• การออก e-Tax Invoice/ e-Receipt นอกจากส่งใหคู่้คา้แลว้ จะตอ้ง
ส่งใหก้รมสรรพากรดว้ย

• กรมสรรพากรจะมีขอ้มูลตาม e-Tax Invoice “ขาย” และ “ซ้ือ” ของ
ผูป้ระกอบการทุกราย



National e-Payment

e-Tax Invoice by email

• ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท าและส่งมอบใบก ากบัภาษี
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่น email

• ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร

• ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งไดรั้บการประทบัรับรองเวลา (Time 

Stamp) จาก ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (สพธอ.)

• เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และมีรายไดไ้ม่เกิน 30 ลา้นบาทต่อปี
ภาษีหรือรอบระยะเวลาบญัชี (ตั้งแต่ปี 58 เป็นตน้ไป)



ภาพรวมระบบ













RD Smart Tax

 RD-news

 E-books

 E-filing

 RD-map

•www.rd.go.th

•Call Center 

: 1161

•Facebook
: กรมสรรพากร

•Twitter 

: Revenue Dept

http://www.rd.go.th/
http://www.rd.go.th/

