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รีสอร์ท

คลินิกภาษี ‘รีสอรท’
........................................
ทามกลางกระแสทองเที่ยวกําลังเริ่มฟนตัวและมาแรง ทัศนียภาพสวยงาม สามารถสรางเม็ดเงิน
จากธุรกิจทองเที่ยวไดอยางมากมายและรวดเร็ว หากคุณอยูในทําเลดีๆ และคิดจะเปนผูประกอบการ
ธุรกิจ ‘รีสอรท’ ก็นับเปนชองทางที่มีโอกาสสรางเม็ดเงินไดไมนอย ดังนั้น การลงทุนในธุรกิจรีสอรทเปน
การลงทุนที่นาสนใจธุรกิจหนึ่ง
.......................................................................................................................................
**Info หนาหลัก

ท่

ามกลางกระแสท่องเที่ยวก�ำลังเริ่มฟื้นตัวและมาแรง
ทัศนียภาพสวยงาม สามารถสร้างเม็ดเงินจากธุรกิจ
ท่องเที่ยวได้อย่างมากมายและรวดเร็ว หากคุณอยู่
ในท�ำเลดีๆ และคิดจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ‘รีสอร์ท’ ก็นับ
เป็นช่องทางที่มีโอกาสสร้างเม็ดเงินได้ไม่น้อย ดังนั้น การลงทุน
ในธุรกิจรีสอร์ทเป็นการลงทุนที่น่าสนใจธุรกิจหนึ่ง **ตารางขยายความจาก Info








การใหบริการ ‘รีสอรท’
ขออนุญาตจัดตั้งโรงแรม (รีสอรท)
ขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (มีรายไดจากการใหบริการเกิน 1.8 ลานบาทตอป)
จัดทํารายงานภาษี
ยื่นแบบภาษีเงินได
ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จาย
ยื่นแบบภาษีมูลคาเพิ่ม

**หมายเหตุ: กิจการ ‘รีสอรท’ เปนกิจการใหบริการ ไมมีนําเขา สงออก และจําหนาย (จะมีเฉพาะมีการขายสินคา
ภายในรีสอรทเทานั้น)

............................

การให้บริการ ‘รีสอร์ท’
• ขออนุญาตจัดตั้งโรงแรม (รีสอร์ท)
• ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(มีรายได้จากการให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี)
• จัดท�ำรายงานภาษี
• ยื่นแบบภาษีเงินได้
• ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
**หมายเหตุ: กิจการ ‘รีสอร์ท’ เป็นกิจการให้บริการ ไม่มีน�ำเข้า ส่ง
ออก และจ�ำหน่าย (จะมีเฉพาะมีการขายสินค้าภายในรีสอร์ทเท่านั้น)
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รีสอร์ท (Resort) เป็นสถานที่พักตากอากาศส�ำหรับรองรับ
นักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ การบริการส่วนใหญ่คล้ายกับโรมแรม แต่อาคารสถาน
ที่จะกลมกลืนกับธรรมชาติมากกว่า และลงทุนน้อยกว่า ทั้งยัง
มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่สามารถท�ำรายได้เพิ่มขึ้นได้อีก อาทิ ธุรกิจ
OTOP ธุรกิจสปา ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
ดั ง นั้ น หากคุ ณ เป็ น อี ก คนหนึ่ ง ที่ ต ้ อ งการเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ
ท�ำเงินตัวนี้ ต้องลองศึกษาและท�ำความเข้าใจขั้นตอนการตั้งต้น
ธุรกิจและเสียภาษีอย่างถูกต้อง ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

เข้าสู่วงการธุรกิจ ‘รีสอร์ท’
ธุรกิจรีสอร์ทจัดเข้าลักษณะ
ธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ.2547 ซึ่งจะต้องขอ
อนุ ญ าตจั ด ตั้ ง โรงแรม โดยคุ ณ
สามารถติดต่อยื่นเรื่องขออนุญาต
จัดตั้งโรงแรม (รีสอร์ท) ได้ที่อ�ำเภอ
ท้ อ งที่ ที่ รี ส อร์ ท ตั้ ง อยู ่ (ที่ ท� ำ การ
ปกครองอ�ำเภอ) หรือขอรับทราบ
รายละเอียดได้ที่
1. ส� ำ นั ก งานจัง หวัด ซึ่ง อยู่
ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
2. กองตรวจราชการและ
เรี่องราวร้องทุกข์ ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย ส�ำหรับในเขต

กทม. ติดต่อที่ กองทะเบียน ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ
จากนั้ น จึ ง จดทะเบียนเข้าสู่
ระบบภาษีโดยยืน่ ขอมีเลขประจ�ำตัว
ผู้เสียภาษีอากร รวมถึงในกรณีที่มี
รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารเกิ น กว่ า
1.8 ล้ า นบาทต่ อ ปี คุ ณ ต้ อ งยื่ น
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรม
สรรพากร (หากรายได้ ไ ม่ เ กิ น แต่
ต้องการเป็นผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ก็สามารถยืน่ ขอจดทะเบียนได้เช่นกัน)
เพี ย งเท่ า นี้ คุ ณ ก็ ก ้ า วเข้ า สู ่ ว งการ
ธุรกิจรีสอร์ทแล้ว

‘รีสอร์ท’ มนต์เสน่ห์แห่งงานบริการ
เมื่อคุณขออนุญาตจัดตั้งโรงแรม (รีสอร์ท) และได้ก่อสร้างตกแต่งรีสอร์ท
อย่างสวยงามเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่รีสอร์ทของคุณจะ
เปิดให้บริการและสร้างรายได้กลับเข้ากระเป๋า ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีกระบวนการ
ทางภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ การจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย (กรณี
คุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย เพื่อให้ธุรกิจของคุณด�ำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และกรณีทธี่ รุ กิจรีสอร์ทของคุณมีรายได้จากการให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาท
ต่อปี คุณมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย เพื่อให้เงินภาษี
ของคุณได้ช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว เพราะ
ท้ ายที่ สุ ดแล้ ว นัก ท่อ งเที่ยวจะหลั่ง ไหลเข้ามาสร้ างรายได้ ใ ห้ กับ ธุ ร กิ จรี สอร์ ท
ของคุณอย่างต่อเนื่อง

ขยาย

?

ความ

• ในกรณีที่รีสอร์ทของคุณมีบริการ ‘สปา’ รวม
อยู่ด้วย คุณต้องจดทะเบียนสรรพสามิต (สปา) กับ
กรมสรรพสามิ ต (ทั้ง นี้ ศึก ษาเพิ่ม เติม ได้ที่หน้า
‘คลินิกภาษีสปา’)
โดยลักษณะสปาที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ได้แก่
     1.เป็นสถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการอาบ อบ นวด ตามมาตรา 3 (3) แห่ง พ.ร.บ.สถาน
บริการ พ.ศ.2509 หรือ...
    2.มี อ ่ า งอาบน�้ ำ หรื อ สถานที่ อ าบน�้ ำ ในห้ อ ง
เดียวกันกับห้องให้บริการนวด ไม่วา่ จะมีการแยกสัดส่วน
ระหว่างส่วนที่มีอ่างอาบน�้ำหรือสถานที่อาบน�้ำกับส่วน
ให้บริการนวด โดยมีประตูกั้นหรือไม่ก็ตาม
หรือ...
   
3.จัดให้มีสถานที่ รูป หรือสื่อ เพื่อให้ผู้บริการ
สามารถเลือกผู้ให้บริการได้

• ในกรณีธุรกิจให้บริการรีสอร์ทที่ไม่ได้ขายสินค้า
จะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หาก
รีสอร์ทของคุณมีการขายสินค้าด้วย คุณต้องท�ำ
การจดทะเบียนพาณิชย์กิจการตั้งใหม่ กับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าด้วย โดย...
- ต้องท�ำภายใน 30 วันนับแต่วนั เริม่ ประกอบกิจการ
- มีค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 50 บาท
- ยื่นแบบคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นิติบุคคล) และส�ำนักงานเขต
ทุกแห่งทั่วกรุงเทพฯ
- ต่างจังหวัด ยืน่ แบบฯ ได้ทเี่ ทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล หรือเมืองพัทยา

ขยาย

?

ความ
ภาษีรีสอร์ท

• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จากบริการ ‘รีสอร์ท’
หรือจากการขายสินค้าใดๆ ในรีสอร์ท คุณมีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการให้บริการ
รี ส อร์ ท ต้ อ งมี การว่าจ้างแรงงาน พนักงาน และ
บุ ค ลากรด้ า นต่ า งๆ กระบวนการด้ า นภาษี ที่ ต ้ อ ง
ด�ำเนินการในขั้นตอนนี้คือ
เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือ
คนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม การให้บริการคุณอาจมีการบวก
ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็น
ผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่ส�ำคัญคือคุณต้อง ออกใบก�ำกับ
ภาษี หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย
ภาษีต่อกรมสรรพากร ณ ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาในเขตท้องที่

“ท�ำตาม ‘หน้าที่’ ช่วยกัน ‘เสียภาษี’
เพื่อพัฒนาประเทศ”

ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้
ส�ำหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ
ส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง
ติดตามได้ที่ ‘คูม่ อื ภาษีสำ� หรับ
วิสาหกิจชุมชน’

โครงการ ‘คลินิกภ าษีกระทรวงการคลัง’
กำ�เนิดข นึ้ ต ามวตั ถุประสงค์ การให้ค วาม
รู้เรื่องภาษี แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
โดยรวมถึงเป็นนวัตกรรมการให้บริการ
ด้านภาษีใ นรปู แ บบใหม่ข อง 3 กรมภาษี
ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต
กรมศลุ กากร โดยมงุ่ เน้นใ ห้บ ริการ ณ จุด
เดียว เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ในการเข้า
ถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
หลักของโครงการ คือ ผู้ประกอบการ
รายใหม่ และผู้ประกอบการ SMEs โดย
ทั่วไป
จัดทำ�ความรู้โดย
คณะทำ�งานโครงการคลินิกภ าษี กระทรวงการคลัง
ภาค 6 ประกอบด้วย จังหวัด กำ�แพงเพชร
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย ตาก
นครสวรรค์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
http://taxclinic.mof.go.th และ callcenter 1689

กระทรวง
การคลัง
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://taxclinic.mof.go.th

