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บทคดัย่อ 

 ภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคของประเทศไทยถือว่าเป็นภาษี

ทางอ้อมประเภทหน่ึง ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการจ ากัดการบริโภคของประชาชนจากบริการที่

ถือว่าไม่จ าเป็นต่อการครองชีพ และเพ่ือใช้เป็นรายได้ของรัฐ จึงอาจกล่าวได้ว่านโยบายภาษีถูก

น ามาใช้เป็นกลไกในการควบคุม เพ่ือก าหนดขอบเขตให้สถานบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยและ    

มีการให้บริการโดยหม่ินเหม่ต่อศีลธรรมอนัดีจะต้องถูกจัดเกบ็ภาษีเพ่ือเป็นการชดเชยให้แก่สังคม

และทดแทนทรัพยากรที่ได้สญูเสยีไป 

 จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับ            

และดิสโกเธคตามที่ ได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527           

และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทที่ใช้บังคับใน

การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตในปัจจุบัน ยังคงปรากฏปัญหาอันเป็นข้อบกพร่องในบางประการตาม

หลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี โดยมีสาเหตุมาจากการขาดแนวทางในการก าหนดรายรับขั้นต ่าซ่ึง

สามารถจะน ามาใช้ค านวณเป็นฐานภาษีในขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้เกิดการใช้ดุลพินิจของพนักงาน

เจ้าหน้าที่จนเกดิความไม่เทา่เทยีมกนัในระหว่างผู้ประกอบกิจการ ทั้งยังอาจจะมาจากค านิยามที่มี

ความคลุมเครือรวมทั้งไม่มีความก้าวทันต่อยุคสมัย จนก่อให้เกิดปัญหาในการตีความโดยอาศัย

ช่องโหว่ของกฎหมายมาสร้างช่องทางเพ่ือประกอบกิจการที่เป็นการหนีภาษีหรือเป็นการหลบหลีก

ภาษีที่ยอมรับไม่ได้ รวมถึงความไม่ชัดเจนในเร่ืองความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีที่ก่อให้เกิด

ความยุ่งยากแก่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ เน่ืองจากจ าเป็นจะต้องไปศึกษาจากกฎหมายฉบับ

อื่นเพ่ิมเติม ตลอดจนบทบัญญัติกฎหมายที่ให้อ านาจฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายภาษี    

ล าดับรองโดยขาดการตรวจสอบถึงความโปร่งใส ซ่ึงล้วนแต่เป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่ปัญหา     

ข้อพิพาททางภาษีทั้งสิ้น 

 ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเ พ่ือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างภาษีสรรพสามิต    

สถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธคให้เป็นไปตามหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี โดยแก้ไขค านิยาม

ของค าว่า “สถานบริการ” ที่ บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527            

ให้สอดคล้องกับรูปแบบของการประกอบกิจการในปัจจุบัน และท าการบัญญัติค านิยามของค าว่า                

                                                           

 นกัศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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“ไนท์คลับและดิสโกเธค” ไว้ในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เพ่ือให้

ทราบถึงองค์ประกอบของสถานบริการที่มีความแน่นอนชัดเจน รวมทั้งท าการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

ขยายความบทบัญญัติเร่ืองความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีให้สามารถเป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย 

ตลอดจนท าการก าหนดรายรับขั้นต ่าของสถานบริการ โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการน าผลรวม

ของรายรับซ่ึงออกโดยเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินมาใช้เป็นรายรับขั้นต ่าได้ แต่จะต้องท าการ

พิจารณาประกอบกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการประกอบกิจการตามรอบระยะเวลาในการช าระ

ภาษีแต่ละคร้ัง อีกทั้งท าการแก้ไขฐานภาษีให้มีความกว้างและครอบคลุมไปถึงการให้บริการใน

ลักษณะที่ไม่ได้รับค่าบริการโดยให้ถือว่าได้รับค่าบริการในจ านวนเท่ากับการให้บริการตามปกติ 

และให้น ามาใช้เป็นฐานภาษีได้เต็มจ านวน นอกจากน้ี  จะต้องท าการก าหนดประเภทของ      

สถานบริการที่ถือว่าเป็นกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจเพ่ือให้ฐานภาษีมีความหลากหลายมากข้ึน 

ทั้งน้ี ยังเป็นการสมควรที่จะจัดให้มีการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายภาษี   

ล าดับรองที่จะมีการน ามาใช้เป็นนโยบายภาษีด้วยวิธีการตราเป็นกฎหมายโดยผ่านทางรัฐสภาซ่ึง

เป็นตัวแทนของประชาชน เพ่ือให้การจัดเกบ็ภาษีมีความเป็นธรรมและโปร่งใส น ามาซ่ึงความ

สมัครใจในการเสยีภาษีอนัจะส่งผลเป็นการอ านวยรายได้ให้แก่รัฐได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

1. บทน า 

 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้ท าการออกพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราช 

บัญญัติพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต เพ่ือขยายฐานการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตให้ครอบคลุมส าหรับ

การให้บริการที่ไม่จ าเป็นต่อการครองชีพของประชาชน ทั้งยังเป็นแนวทางตามนโยบายภาษีในการ

น ารายได้เข้าสู่รัฐ อันเป็นการสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการคลังของประเทศในขณะน้ัน ท าให้

สถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค ซ่ึงมีลักษณะเป็นกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจต้องอยู่ภายใต้

บังคับแห่งกฎหมายภาษีสรรพสามิต โดยถือว่าเป็นภาษีที่มีหลักแหล่งรายได้มาจากการใช้จ่ายที่

ฟุ่มเฟือยของประชาชนผู้ใช้บริการ  

 ในส่วนของค านิยามที่เกี่ยวกบัสถานบริการอนัมีลักษณะเป็นไนทค์ลับและดิสโกเธคน้ัน 

ได้มีการให้ความหมายที่มีความเกี่ยวข้องกนัไว้ในกฎหมายจ านวน 4 ฉบับ ดังต่อไปนี้   

 1) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช 

บัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546   

 2) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช

ก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2546   

 3) พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย   

พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกดัอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 4)

พ.ศ. 2546           

 4) ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอตัราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68) 
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 อน่ึง นอกจากกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ฉบับ ในปัจจุบันนี้การพิจารณาว่า

สถานบริการใดมีลักษณะเป็นสถานบริการประเภทไนท์คลับและดิสโกเธค หรือสถานประกอบ

กิจการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับไนทค์ลับและดิสโกเธคน้ัน ทางกรมสรรพสามิตยังมีหลักเกณฑ์ใน

การก าหนดลักษณะของสถานบริการโดยปรากฏอยู่ในหนังสอืกรมสรรพสามิตที่ กค 0615/ว 111 

เร่ือง “ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดเกบ็ภาษีสถานบริการประเภทไนท์คลับและ

ดิสโกเธค” อนัเป็นการแสดงให้เหน็ได้ว่าจ าเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายหลายฉบับในการพิเคราะห์ถึง

ค านิยามของสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค จึงเป็นที่แน่ชัดว่ามิได้มีการบัญญัติค านิยามไว้

เป็นการเฉพาะในกฎหมายแม่บทแต่อย่างใด เป็นสาเหตุที่ส่งผลให้บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับค า

นิยามของค าว่า “สถานบริการ” มีความซับซ้อนและขาดความแน่นอนชัดเจนจนเป็นการยากต่อ

การท าความเข้าใจของบุคคลทั่วไป นอกจากน้ียังเป็นผลให้สถานบริการที่เข้าสู่ระบบการจัดเกบ็

ภาษีมีแต่เพียงเฉพาะบางกิจการเท่าน้ัน ทั้งยังอาจท าให้เกิดข้อพิพาทในการตีความถึงความหมาย

ตามค านิยาม เน่ืองจากผู้ประกอบกิจการสามารถอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายมาสร้างแนวทางใน

การประกอบกิจการที่เป็นการหนีภาษีหรือเป็นการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้อีกวิธีหน่ึงด้วย   

ซ่ึงท าให้ขาดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบกิจการที่เสียภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และเป็น   

บ่อเกดิอนัท าให้รัฐสญูเสยีรายได้ 

 จากการศึกษายังพบอีกว่า พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซ่ึงเป็น

กฎหมายแม่บทมีการบัญญัติให้ฝ่ายบริหารมีอ านาจในการออกกฎหมายภาษีล าดับรองตามที่

ปรากฏในประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68)    

ท าให้นโยบายในส่วนส าคัญที่เกี่ยวกับโครงสร้างภาษีขึ้ นอยู่กับดุลพินิจในการตัดสินใจของฝ่าย

บริหารทั้งสิ้น จึงส่งผลให้ขาดการตรวจสอบอย่างละเอยีดและเกดิความไม่โปร่งใสในระบบภาษี 

 ส าหรับขั้นตอนในการบริหารจัดเกบ็ภาษี ยังคงมีปัญหาส าคัญอีกประการหน่ึง อันมี

สาเหตุเน่ืองมาจากการที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ให้อ านาจแก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ในการก าหนดรายรับข้ันต ่าเพ่ือค านวณภาษีสรรพสามิต แต่กลับน าไปสู่การเลือกปฏบัิติ

อย่างไม่เป็นธรรม เน่ืองจากจ านวนรายรับข้ันต ่าที่จะต้องน าไปค านวณเพ่ือเสียภาษีข้ึนอยู่กับ

ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่แต่เพียงผู้เดียว ซ่ึงก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง     

ผู้ประกอบกิจการด้วยกัน จึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ขาดความแน่นอนชัดเจนและไม่มีความเป็นธรรม  

อกีทั้งแม้ว่าบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจะได้วางหลักเร่ืองความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีไว้แต่

มิได้บัญญัติให้มีความชัดเจน ซ่ึงส่งผลให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ประกอบกิจการจนมีความจ าเป็นที่

จะต้องไปศึกษาจากในประมวลรัษฎากรเป็นการเพ่ิมเติม 

 จากปัญหาที่พบในการบริหารจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและ

ดิสโกเธคตามที่ได้กล่าวมาแล้วน้ัน ย่อมเป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่าประเดน็แห่งปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่

ล้วนแล้วแต่มีที่มาจากข้อบกพร่องของค านิยามและโครงสร้างภาษีที่ไม่สอดคล้องต่อหลักการ

จัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี จึงส่งผลกระทบอันเป็นอุปสรรคส าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดเกบ็
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ภาษี และอาจน าไปสู่บ่อเกิดที่ท  าให้ผู้ประกอบกิจการใช้เป็นแรงจูงใจในการหนีภาษีหรือท าการ

หลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้ อันจะเป็นเหตุให้รัฐต้องสูญเสียทั้งค่าใช้จ่ายและทรัพยากรอีก

นานัปการ  

 

2. หลกัการจดัเก็บภาษีอากรทีด่ี  

 2.1  หลกัความเป็นธรรมหรือความเสมอภาค (Equity) 

 ภาษีอากรที่ดีต้องมีความเป็นธรรมทั้งในระหว่างผู้เสียภาษีด้วยกันเอง และระหว่างรัฐ  

ผู้จัดเกบ็กับประชาชนผู้เสียภาษีอากรทั้งหลาย หลักความเป็นธรรมถือเป็นหัวใจส าคัญในการ

จัดเกบ็ภาษีอากร ถ้าหากระบบภาษีอากรใดปราศจากความเป็นธรรมแล้ว ความยินยอมเสียภาษี

โดยสมัครใจ (Voluntary Compliance) ย่อมเกิดขึ้ นได้ยาก (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม,  

2543 : 145)  

 หลักความเป็นธรรมหรือความเสมอภาคยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการ ได้แก่     

หลักผลประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Principle) และหลักความสามารถในการจ่าย (Ability-to-

Pay Principle)   

 หลักผลประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Principle) ผู้ได้รับผลประโยชน์จากสินค้าหรือ

บริการใด ๆ ของรัฐ จะต้องเสียภาษีอากรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของรัฐที่จะผลิตสินค้าหรือบริการ   

ต่าง ๆ ตามสัดส่วนของประโยชน์ที่ตนได้รับ ย่ิงได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการจากรัฐมาก

เท่าใด กต้็องช าระภาษีมากขึ้ นเป็นสัดส่วนด้วย ดังน้ัน หากผู้บริโภคต้องการอรรถประโยชน์จาก

การบริโภคสินค้าและบริการที่ผลิตโดยรัฐบาล จะต้องจ่ายค่าสินค้าและบริการในรูปภาษีอากรซ่ึง

เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้เสยีภาษี (เกริกเกยีรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2543 : 149) 

 หลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability-to-Pay Principle) ผู้เสียภาษีทุกคนจะ

ถูกเกบ็ภาษีตามก าลังความสามารถในการเสียภาษี โดยผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีเท่ากัน

จะจ่ายภาษีเท่ากัน ในขณะที่ผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีแตกต่างกันจะจ่ายภาษีต่างกัน 

ดังน้ัน คนที่ มีความสามารถในการจ่ายภาษีสูงกว่าจะจ่ายภาษีในจ านวนที่สูงกว่าคนที่ มี

ความสามารถในการจ่ายภาษีที่น้อยกว่า ซ่ึงปัจจัยในการวัดความสามารถในการเสียภาษี ได้แก่  

เงินได้ ลักษณะของแต่ละบุคคล สถานภาพ และรายจ่ายอันเป็นที่มาของรายได้ (จิรศักด์ิ        

รอดจันทร์, 2555 : 22-23) 

 2.2 หลกัความแน่นอนชดัเจน (Certainty)  

 ระบบภาษีอากรใดที่ปราศจากความแน่นอนย่อมจะเป็นช่องทางชักน าไปสู่การทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษีได้ เช่น ผู้เสียภาษีรายที่มีฐานะ

เหมือนกันอาจเสียภาษีไม่เท่ากัน ทั้งน้ี  เพราะเจ้าหน้าที่บางรายอาจอาศัยความไม่ชัดเจนของ

กฎหมายตีความช่วยเหลือผู้เสียภาษีโดยเรียกร้องเอาผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ถึงแม้ไม่มีเจตนา

ทุจริตเจ้าหน้าที่ก ็อาจใช้วิจารณญาณที่แตกต่างกันตีความกฎหมายแตกต่างกัน (ศุภรัตน์      
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ควัฒน์กุล, 2528 : 127) นอกจากน้ี กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่ือถือได้และพยากรณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้า

ได้ ช่วยท าให้ก าหนดถึงจ านวนภาษีที่ต้องช าระได้อย่างแน่นอน จึงถือว่าเป็นการปิดช่องโหว่ของ

กฎหมายภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขัดขวางการหลบหลีกภาษีและส่งผลให้การหนีภาษีถูกตรวจ

พบได้ง่าย ซ่ึงจะส่งผลให้ต้นทุนในการบริหารจัดเกบ็ภาษีเพ่ือการต่อต้านและตรวจจับการหนีภาษี

ลดลง (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2555 : 223) 

 2.3 หลกัความสะดวกในการเสียภาษี (Convenience of Payment)  

 ภาษีทุก ๆ ชนิดควรที่จะถูกจัดเกบ็ตามเวลา หรือตามวิธีการที่น่าจะสะดวกที่สุด

ส าหรับผู้จ่ายภาษี (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2555 : 7) 

 2.4 หลักความเ ป็นธรรมในการกระจายรายได้ครั้ ง ให ม่  (Equity of Income 

Redistribution) 

 เมื่อสังคมเกิดความเหล่ือมล ้า หากรัฐบาลต้องการปรับปรุงการกระจายรายได้ให้มี

ความเป็นธรรมหรือเสมอภาคกส็ามารถเข้าไปแทรกแซงระบบการตลาด โดยจัดสรรทรัพยากรจาก

คนที่รวยกว่าไปสู่คนที่จนกว่า ซ่ึงกระท าได้หลายวิธี เช่น การให้เงินอุดหนุน การควบคุมราคา

สินค้า การออกกฎหมายและระเบียบ ตลอดจนการใช้จ่ายสาธารณะ และการจัดเกบ็ภาษี เป็นต้น             

(จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2555 : 13-14) 

 2.5 หลกัความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) หรือหลกัความ

เป็นกลางทางเศรษฐกิจของภาษี (Economic Neutrality)  

 หากภาษีเข้าไปยุ่งเกี่ยวและบิดเบือนต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี    

ย่อมท าให้ผู้เสียภาษีอาจเลือกที่จะไม่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตนชอบและที่ตนถนัด 

เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวถูกจัดเกบ็ภาษี ผลที่ตามมาคือ ผู้เสียภาษีอาจเลือกที่จะท า

กจิกรรมทางเศรษฐกจิที่ไม่ถูกจัดเกบ็ภาษี หรืออาจจะเลือกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกจัดเกบ็ภาษีไม่

สูงแทนกิจกรรมที่ถูกจัดเกบ็ภาษีที่สูง อันเป็นการยับย้ังการสร้างรายได้หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น

อุปสรรคต่อความวิริยะอุตสาหะของประชาชน (จิรศักด์ิ รอดจันทร์, 2555 : 40-41)  

 2.6 หลกัความเรียบง่าย (Simplicity) 

 กฎหมายภาษีอากรที่ ดี ต้องเป็นกฎหมายภาษีอากรที่ ใช้ภาษาธรรมดา (Plain 

Language) ที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ใช้ภาษากฎหมาย และไม่ควรมีความซับซ้อน ซ่ึงจะช่วยป้องกันการ

เล่ียงภาษีอากรโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย ทั้งน้ี หากกฎหมายภาษีอากรป้องกันการเล่ียงภาษี

อากรได้กเ็ทา่กบัเป็นกฎหมายภาษีอากรที่สอดคล้องกบัหลักความยุติธรรมตามแนวนอน เน่ืองจาก

ท าให้คนที่อยู่ในฐานะเท่าเทียมกันได้รับการปฏิบัติเท่าเทียม และยังสอดคล้องกับหลักความ

ยุติธรรมตามแนวต้ังด้วย เน่ืองจากผู้ที่อาศัยช่องว่างของกฎหมายภาษีอากรเพ่ือเล่ียงภาษีมักเป็น 

ผู้มีความรู้มีรายได้สูงหรือเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจซ่ึงควรต้องเสียภาษีอากรไม่น้อยไปกว่าผู้มีรายได้

น้อย (สรายุทธ ์วุฒยาภรณ์, 2548 : 44-45) 
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 2.7 หลกัความยอมรบั (Acceptability) 

  การสร้างความร่วมมือและการยอมรับในการเสียภาษีของประชาชน ขึ้ นอยู่กับความ

ยุติธรรมในการเกบ็ภาษีของรัฐบาลเป็นส าคัญ กล่าวคือ ภาษีอากรแต่ละชนิดที่จัดเกบ็น้ันจะต้องให้

ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทุกคน ก่อนออกกฎหมายจัดเกบ็ภาษีอากรควรฟังความคิดเหน็จาก

ประชาชน แสดงให้ประชาชนเห็นว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ เก็บไปน้ันที่สุดก็กลับคืนเป็น

ผลประโยชน์ต่อผู้เสยีภาษีเองในอนาคต ท าให้ประชาชนยอมรับการเสยีภาษีมากขึ้น จนน าไปสู่การ

เกดิความส านึกในการเสยีภาษีของประชาชนมากขึ้น (ศุภกจิ มีอุไร, 2550 : 14) 

 2.8 หลกัความยืดหยุ่น (Flexibility)   

 ภาษีอากรควรมีโครงสร้างและอตัราภาษีที่ง่ายต่อการปรับเปล่ียน และการปรับเปล่ียน

กค็วรส่งผลอย่างรวดเร็วต่อรายได้ของรัฐหรือพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น ภาษีฐานการบริโภค  

ซ่ึงเป็นลักษณะภาษีที่มีความยืดหยุ่น สามารถเปล่ียนแปลงอัตราได้ง่ายเน่ืองจากมีผลให้ราคา

สินค้าและบริการเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงอันจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในทันที  (สรายุทธ ์    

วุฒยาภรณ์, 2548 : 47) 

 2.9 หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimacy)   

 การออกกฎหมายภาษีจะต้องมีความชอบด้วยกฎหมายในสายตาของประชาชนผู้เสีย

ภาษี ทั้งเป้าหมายและการท างานของระบบภาษีต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย (เกริกเกียรติ 

พิพัฒน์เสรีธรรม, 2546 : 145)  

      2.10 หลกัอ านวยรายได ้(Productivity) 

  ภาษีอากรที่ดีส าหรับรัฐบาลน้ันควรเป็นภาษีที่สามารถท ารายได้ให้แก่รัฐบาลเป็นอย่าง

ดีด้วย กล่าวคือ เป็นภาษีที่ มีฐานใหญ่ และฐานของภาษีต้องขยายตัวได้รวดเร็วตามความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะท าให้รัฐบาลได้รับรายได้จากภาษีอากรน้ันได้มากโดยที่ไม่ต้อง

เพ่ิมอตัราการจัดเกบ็ภาษีน้ัน (เกริกเกยีรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2541 : 148) 

 

3. วิเคราะหโ์ครงสรา้งภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลบัและดิสโกเธค 

 3.1 วิเคราะห์โครงสรา้งภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธคของ

ประเทศไทยในปัจจุบนั ตามหลกัการจดัเก็บภาษีอากรทีด่ี 

 หลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดีเป็นรากฐานส าคัญในการจัดเกบ็ภาษีอากรทุกประเภท 

หากในการบริหารจัดเกบ็ภาษีปราศจากหลักการน้ีแล้ว ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจขาดความ

เช่ือถือและไม่เต็มใจในการที่ตนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษี ทั้งน้ี เม่ือภาษีสรรพสามิต   

สถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธคเป็นภาษีอากรประเภทหน่ึง การวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของ

โครงสร้างภาษีย่อมต้องใช้หลักการดังกล่าวมาเป็นกลไกพ้ืนฐาน จึงมีประเดน็ที่ต้องน ามาพิจารณา 

ดังต่อไปนี้  

 1) วัตถุประสงค์ของการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธค 
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 การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคน้ัน มีวัตถุประสงค์ที่

ส าคัญ 2 ประการด้วยกัน กล่าวคือ เพ่ือใช้เป็นรายได้ของรัฐ และเพ่ือควบคุมหรือจ ากัดการ

บริโภคของประชาชนจากบริการที่ไม่มีความจ าเป็นต่อการครองชีพของประชาชน  

 ส าหรับวัตถุประสงค์ประการแรก เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการที่สถานบริการไนทค์ลับ

และดิสโกเธคมีการให้บริการด้านความบันเทิงในยามราตรี ไม่ว่าจะเป็นการกิน การดื่ม ดนตรี 

แสง สี เสียง ตลอดจนการเต้นหรือเต้นร า จึงเป็นการให้บริการที่อยู่ภายใต้ความฟุ่มเฟือย       

โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่กมั็กจะเป็นคนที่มีฐานะร ่ารวยหรือมีฐานะปานกลางรวมทั้งนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ ซ่ึงสามารถที่จะใช้จ่ายเกินกว่าความจ าเป็นต่อการครองชีพของบุคคลโดยทั่วไปได้   

จึงท าให้ผู้ประกอบกจิการมีรายได้ดี ดังน้ัน รายรับซ่ึงจะต้องน ามาใช้ค านวณเป็นฐานภาษีย่อมจะมี

จ านวนมาก สามารถที่จะอ านวยรายได้ให้แก่รัฐได้โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมอัตราภาษีให้สูง 

นอกจากน้ียังถือว่าเป็นภาษีที่มีฐานใหญ่ครอบคลุมไปถึงสถานบริการที่ให้บริการในลักษณะที่

คล้ายคลึงกนักบัสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธค แม้ว่าจะมีช่ือเรียกอย่างอื่น เช่น ผับ และบาร์ 

เป็นต้น จึงมีความสอดคล้องต่อหลักอ านวยรายได้ 

 ในส่วนของวัตถุประสงค์ประการที่สองน้ัน เป็นผลที่สืบเน่ืองมาจากการที่สถานบริการ

ไนท์คลับและดิสโกเธคเป็นการประกอบกิจการที่ใช้ทรัพยากรเพ่ือสร้างความบันเทิงให้แก่

ผู้ใช้บริการ จนท าให้เกดิการสิ้นเปลืองเกนิกว่าสดัส่วนการบริโภคในระดับปกติของบุคคลในสังคม

โดยทั่วไป ทั้งยังเป็นสถานบริการที่มีผลกระทบต่อศีลธรรม รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีอัน    

ดีงาม จนอาจน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคมอันสามารถจะสร้างความ

เสียหายให้แก่รัฐได้ทั้งสิ้ น อย่างไรกต็าม เม่ือการเลือกใช้บริการอยู่ภายใต้ความสมัครใจ ผู้ที่ใช้

บริการในสถานบริการมากย่อมถือว่าเป็นผู้ที่มีความฟุ่มเฟือยมากกว่าผู้อื่น กส็มควรที่จะต้องเสีย

ภาษีมาก จึงมีความสอดคล้องต่อหลักผลประโยชน์ที่ได้รับ และมีความสอดคล้องต่อหลัก

ความสามารถในการเสยีภาษี เน่ืองจากเมื่อผู้ใช้บริการมีอ านาจในการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคที่มาก

กย่็อมจะมีความสามารถในการจ่ายภาษีมากตามไปด้วย อีกทั้งเมื่อภาษีมีการแปรผันไปตาม

สดัส่วนแห่งการบริโภคแล้วย่อมถือว่าเป็นการสอดคล้องต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษี

ตามแนวตั้งอีกประการหน่ึง นอกจากน้ี การที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการตลาดโดยใช้

นโยบายภาษีมาเป็นกลไกเพ่ือควบคุมในการประกอบกจิการสถานบริการ จึงเป็นการสอดคล้องต่อ

หลักความเป็นธรรมในการกระจายรายได้คร้ังใหม่ โดยถือว่าเป็นการโยกย้ายทรัพยากรโดยดึงเงิน

ออกจากกระเป๋าของผู้ใช้บริการที่เป็นคนรวยไปสู่กระเป๋าของคนจน อันเป็นการช่วยลดช่องว่างใน

ความเหล่ือมล า้ทางด้านรายได้ของคนในสังคม  

 อย่างไรกด็ี ฐานะของผู้ใช้บริการรวมทั้งรายจ่ายหรือค่าใช้บริการซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึง

ของรายรับในสถานบริการที่จะต้องถูกจัดเกบ็ภาษีน้ัน อาจมิได้แสดงให้เหน็ถึงความสามารถใน

การเสียภาษีอย่างแท้จริง เน่ืองจากถึงแม้ว่าผู้ประกอบกิจการจะมีการผลักภาระภาษีไปยัง

ผู้ใช้บริการกต็าม แต่หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการที่มีฐานะเทา่เทยีมกันเลือกใช้บริการในสถานบริการ
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คนละแห่ง หรือเลือกใช้บริการคนละอย่างแต่อยู่ในสถานบริการแห่งเดียวกัน โดยเฉพาะในกรณีที่

ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการจากการประกอบกิจการที่ท  าการหนีภาษีหรือท าการหลบหลีกภาษีที่

ยอมรับไม่ได้ ย่อมมีผลท าให้รายจ่ายที่จะต้องถูกจัดเกบ็ภาษีของผู้ใช้บริการแต่ละคนแตกต่างกัน

ไปด้วย จึงไม่สอดคล้องต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีตามแนวนอน  

 อีกทั้งยังอาจจะกล่าวได้ว่าจ านวนภาษีย่อมจะส่งผลท าให้ผู้ประกอบกิจการซ่ึงมีหน้าที่

ตามกฎหมายที่จะต้องเสียภาษีขาดแรงจูงใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ จนอาจน าไปสู่การ

ประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายเพ่ือท าการหนีภาษีหรืออาศัยช่องโหว่ของกฎหมายเพ่ือท าการหลบ

หลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้และก่อให้เกดิความสญูเปล่าทางเศรษฐกจิ ซ่ึงไม่สอดคล้องต่อหลักความมี

ประสทิธภิาพในทางเศรษฐกจิ หรือหลักความเป็นกลางทางเศรษฐกิจของภาษี  

 อย่างไรกต็าม หากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ซ่ึงเป็นมูลเหตุในการจัดเกบ็ภาษีดังกล่าว

แล้ว ย่อมจะพบว่ามีความมุ่งหมายที่จะควบคุมหรือจ ากัดการบริโภคจากบริการที่ไม่จ าเป็นต่อการ

ครองชีพของประชาชน จึงมีลักษณะเป็นการยับย้ังและต้องการลดจ านวนการประกอบกิจการที่มี

ความฟุ่มเฟือย โดยใช้นโยบายภาษีมาเป็นตัวแทรกแซงเพ่ือบิดเบือนแรงจูงใจในการท ากิจกรรม

ทางเศรษฐกจิ ดังน้ัน การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธคย่อมมิอาจจะ

มีความสอดคล้องต่อหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ หรือหลักความเป็นกลางทาง

เศรษฐกจิของภาษี เน่ืองจากความเป็นกลางทางเศรษฐกจิไม่อาจจะเกดิขึ้นได้อย่างแท้จริง  

 2) ค านิยามของสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธค    

 ค านิยามของสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคไม่สอดคล้องต่อหลักความเรียบง่าย

และหลักความแน่นอนชัดเจน เน่ืองจากยังคงมีความซับซ้อนและคลุมเครือท าให้จ าเป็นที่จะต้อง

ศึกษาจากบทบัญญัติกฎหมายถึง 4 ฉบับ จึงจะสามารถท าให้เข้าใจถึงความหมายของค าว่า 

“สถานบริการ” ได้ ทั้งน้ี แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการก าหนดรายละเอียดปลีกย่อยและองค์ประกอบ

เกี่ยวกับสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคไว้ในหนังสือกรมสรรพสามิตที่ กค 0615/ว 111  

แต่กม็ไิด้บัญญัติไว้เป็นค านิยามศัพทต์ามกฎหมายแม่บทให้มีความชัดแจ้งแต่อย่างใด 

 นอกจากน้ี แม้ว่าตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527    

จะได้ให้ความหมายค านิยามของค าว่า “สถานบริการ” ไว้ แต่กนั็บว่าเป็นถ้อยค าส านวนที่ท  าความ

เข้าใจได้ยากรวมถึงขาดความชัดเจน ซ่ึงอาจท าให้เกิดปัญหาในการตีความของพนักงานเจ้าหน้าที่

ในการก าหนดว่าการประกอบกจิการใดบ้างที่จะถือว่าเป็นสถานบริการ จึงเป็นช่องทางให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยอาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือการตีความในทางที่เป็น

คุณแก่ผู้ประกอบกิจการ และยังส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการเกิดความสับสนโดยตีความไปตาม

ความเข้าใจว่า สถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคจะต้องมีองค์ประกอบเป็น “สถานที่”        

ตามความหมายที่ปรากฏในค านิยาม กล่าวคือ จะต้องมีลักษณะเป็นสถานที่ที่ต้ังอยู่ที่ใดที่หน่ึงเป็น

การแน่นอน ซ่ึงเป็นไปตามความคิดเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้ให้ไว้ในบันทกึส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ 0486/2552 เร่ือง “แพเธคเคล่ือนที่ซ่ึงให้บริการเต้นร าแก่
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นักท่องเที่ยวเป็นสถานบริการหรือไม่” เกี่ยวกับความหมายของสถานบริการตามพระราชบัญญัติ

สถานบริการ พ.ศ. 2509 อันเป็นกฎหมายคนละฉบับและมีเจตนารมณ์ในการออกกฎหมายที่

แตกต่างกัน จึงท าให้ผู้ประกอบกิจการเกิดแรงจูงใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเลือกท า

การประกอบกิจการบนพาหนะเคล่ือนที่ เช่น แพเธค เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต     

ซ่ึงนับว่าเป็นปัญหาอันน าไปสู่ช่องโหว่ที่ส าคัญของกฎหมาย และท าให้เกิดการหลบหลีกภาษีที่

ยอมรับไม่ได้ 

 3) ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธค 

 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้ก าหนดให้ผู้

ประกอบกิจการสถานบริการ อันได้แก่ เจ้าของหรือผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นซ่ึงรับผิดชอบในการ

ด าเนินงานของสถานบริการตามมาตรา 4 รวมถึงผู้ประกอบกิจการสถานบริการในกรณีที่มีการ

ควบรวมหรือโอนกิจการตามมาตรา 57 เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมาย ทั้งน้ี  

เมื่อภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธคถือว่าเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหน่ึง ท าให้

ผู้ประกอบกิจการซ่ึงมีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายสามารถที่จะผลักภาระภาษีไปข้างหน้าโดยการ

น าภาระภาษีรวมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการให้บริการหรือค่าบริการ ย่อมท าให้ภาระภาษี

ที่แท้จริงตกแก่ผู้ใช้บริการ จึงไม่สอดคล้องต่อหลักความแน่นอนชัดเจน  

 อย่างไรกต็าม เมื่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้ นอยู่กับกลไกตลาดแล้ว หากว่า  

ผู้ประกอบกจิการขึ้นราคาค่าบริการสูงเพ่ือจะผลักภาระภาษีให้แก่ผู้ใช้บริการ ย่อมจะส่งผลให้การ

ใช้บริการมีจ านวนลดลง และหากผู้ประกอบกิจการลดราคาค่าบริการโดยยอมรับภาระภาษีเอาไว้

เสียเองไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ย่อมจะจูงใจให้มีผู้ใช้บริการในสถานบริการมากขึ้ นอันจะ

ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการมีรายได้มากข้ึนตามไปด้วย ดังน้ัน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต   

สถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคที่แท้จริงย่อมไม่อาจจะก าหนดได้อย่างแน่นอนตายตัวตาม

สภาพแห่งความเป็นจริง เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนไปตามกลไกตลาดน่ันเอง   

 4) ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธค

กรณีที่ความรับผิดในการเสยีภาษีมูลค่าเพ่ิมเกดิข้ึนก่อนได้รับช าระราคาค่าบริการ  

ตามมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้ก าหนดให้

ความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นเมื่อมีการช าระราคาค่าบริการ นอกจากน้ี ยังมีการ

ก าหนดให้ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้ นพร้อมกับความรับผิดในการเสีย

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรอีกประการหน่ึงด้วย อันส่งผลให้

บทบัญญัติกฎหมายเร่ืองความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีขาดความชัดเจนและท าให้ผู้ประกอบ

กิจการเกิดความยุ่งยากเน่ืองจากจ าเป็นที่จะต้องไปศึกษาจากในมาตรา 78/1 แห่งประมวล

รัษฎากร ว่ามีกรณีใดหรือ ณ เวลาใดบ้างที่ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต

เกิดขึ้ นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม จึงไม่สอดคล้องต่อหลักความแน่นอน

ชัดเจน 
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 5) ฐานภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธค  

 ตามมาตรา 8 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้ก าหนดให้

ฐานภาษี มาจากรายรับของสถานบริการ ซ่ึงมีลักษณะเป็นรายรับทั้งหมดโดยมิได้มีการหักต้นทุน

หรือค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ นอกจากน้ี พนักงานเจ้าหน้าที่ยังมีอ านาจตามกฎหมายใน

การก าหนดรายรับข้ันต ่าของสถานบริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก  าหนดในกฎกระทรวง   

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณรายรับของสถานบริการ  

 อย่างไรกต็าม ในปัจจุบันน้ียังคงไม่มีกฎกระทรวงที่วางแนวทางปฏิบัติของพนักงาน

หน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดรายรับข้ันต ่าแต่อย่างใด ซ่ึงก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏบัิติ จึงไม่

สอดคล้องต่อหลักความสะดวกในการเสียภาษี เน่ืองจากไม่มีหลักเกณฑ์ว่าจะใช้สิ่งใดมาเป็น

เคร่ืองช้ีวัดถึงจ านวนรายรับข้ันต ่าที่ผู้ประกอบกิจการพึงจะได้รับ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วสมควร

จะก าหนดให้มีความชัดเจน เพราะรายรับขั้นต ่าเหล่าน้ันจะถูกน ามาใช้เป็นฐานภาษีซ่ึงถือว่าเป็น

องค์ประกอบของโครงสร้างภาษีที่ส าคัญประการหน่ึง จึงเป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าบทบัญญัติ

กฎหมายดังกล่าวขาดความแน่นอนชัดเจนและถือได้ว่าเป็นการปฏบัิติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบ

กิจการ โดยอาจน าไปสู่การเลือกปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการก าหนดรายรับข้ันต ่าเพ่ือ

ค านวณภาษีอย่างไม่เท่าเทียมกัน อันจะส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการเกิดความไม่เตม็ใจจะเสียภาษี

และหันเหไปตัดสนิใจประกอบกจิการที่ผิดกฎหมายหรือหาช่องทางในการที่จะท าการหนีภาษีหรือ

ท าการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้ จึงไม่สอดคล้องต่อหลักความแน่นอนชัดเจนและหลักความ

เป็นธรรม  

 6) อตัราภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธค 

 ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้มีการก าหนดอัตรา

ภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธคไว้ในอัตราร้อยละ 20 แต่ในปัจจุบันน้ีมีการ

ลดลงเหลือเพียงอัตราร้อยละ 10 ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตรา

และยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68) อย่างไรกด็ี ตามมาตรา 8 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ยังได้มีการก าหนดให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าแบบรวมใน โดยถือมูลค่า

ตามรายรับของสถานบริการรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องช าระ กล่าวคือ น ารายรับไปรวมกับ

จ านวนภาษีสรรพสามิตในอตัราร้อยละ 10 ของรายรับและน าไปรวมกบัจ านวนภาษีเพ่ือมหาดไทย

ในอัตราอีกร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต เพ่ือใช้เป็นมูลค่าของฐานในการค านวณภาษี ทั้งน้ี 

อตัราภาษีตามมูลค่าจะมีลักษณะที่ง่ายต่อการปรับเปล่ียน ถือว่าเป็นโครงสร้างภาษีที่มีการแปรผัน

ไปตามการบริโภค โดยรัฐสามารถที่จะออกประกาศกระทรวงการคลังเพ่ือปรับเพ่ิมหรือปรับลด

อัตราภาษีเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ทั้งยังเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ใช้บริการโดยตรง จึงมีความสอดคล้องต่อหลัก

ความยืดหยุ่น 

556



11 
 

 อย่างไรกด็ี การใช้อตัราภาษีตามมูลค่าย่อมจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมในการบริโภค

ของประชาชนผู้ใช้บริการ เน่ืองจากจ านวนภาษีจะส่งผลเป็นการบิดเบือนต่อความต้องการที่แท้จริง 

โดยอาจจะท าให้ประชาชนผู้ใช้บริการหันเหไปให้ความสนใจในสถานบริการที่มีราคาถูกแต่เป็น

การประกอบกิจการที่ท  าการหนีภาษีหรือท าการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้ จึงมีความไม่

สอดคล้องต่อหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ หรือหลักความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ

ของภาษี แต่อย่างไรกต็าม เน่ืองจากอัตราภาษีร้อยละ 10 ถือว่าเป็นอัตราที่ไม่สูงนัก อีกทั้งยังมี

การใช้มูลค่าแบบรวมใน ย่อมท าให้ผู้ใช้บริการซ่ึงต้องแบกรับภาระภาษีที่แท้จริงสูงกว่าอัตราที่

ก  าหนดไว้ ไม่รู้สึกว่าตนเองต้องแบกรับภาระภาษีที่สูงจนเกินไป อัตราภาษีจึงไม่อาจจะส่งผลเป็น

การบิดเบือนต่อแรงจูงใจในการท ากจิกรรมทางเศรษฐกจิมากจนเกินไปนัก นอกจากน้ี การจัดเกบ็

ภาษีในอตัราตามมูลค่าดังกล่าวย่อมท าให้ฐานภาษีมีความกว้างและสามารถที่จะสร้างรายได้ให้แก่

รัฐในทุกภาวะเศรษฐกิจ จึงถือว่ามีความสอดคล้องต่อหลักอ านวยรายได้ และเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการจัดเกบ็ภาษี 

 3.2 วิเคราะห์ปัญหาของการออกกฎหมายภาษีล าดับรองที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลบัและดิสโกเธค 

 ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซ่ึงถือว่าเป็น

กฎหมายแม่บท ได้บัญญัติให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายภาษีล าดับรองในส่วนที่

เกี่ยวกับโครงสร้างภาษีซ่ึงมีความส าคัญ ดังที่ปรากฏในประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตรา

และยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68) ถึงแม้ว่าจะมีข้อดีในการช่วยลดระยะเวลา และก่อให้เกิด

ความสะดวกในการปรับเปล่ียนอตัราภาษี โดยมิต้องมีการออกพระราชบัญญัติภาษีฉบับใหม่กต็าม 

แต่กเ็ป็นผลให้เกิดความมากมายของกฎหมายภาษีล าดับรองและสร้างความสับสนแก่ผู้เสียภาษี 

จึงอาจจะกล่าวได้ว่าการก าหนดให้ดุลพินิจในการวางนโยบายภาษีโดยเฉพาะในเร่ืองที่เกี่ยวกับ

อัตราภาษีขึ้ นอยู่กับฝ่ายบริหารแต่เพียงฝ่ายเดียวน้ัน เป็นการให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารมาก

จนเกนิไป ย่อมจะท าให้กฎหมายที่มีการออกมาบังคับใช้ขาดการตรวจสอบอย่างละเอียดและไร้ซ่ึง

ความโปร่งใส จึงไม่สอดคล้องต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย 

 นอกจากน้ี เมื่อการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตเป็นค าสั่งของภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์ใน

การจ ากดัการบริโภค ทั้งยังถือว่าเป็นการโยกย้ายทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประชาชน จึงอาจจะ

กล่าวได้ว่าหากมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการปรับเพ่ิมหรือปรับลดอัตราภาษีหรือ

แม้กระทั่งเป็นการยกเว้นภาษี ย่อมจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสิ้น ทั้งน้ี เมื่อปรากฏว่าการวาง

นโยบายภาษีเพ่ือออกกฎหมายไม่ได้รับความเห็นชอบโดยผ่านทางรัฐสภาซ่ึงเป็นผู้แทนของ

ประชาชนเสยีก่อน กม็ิอาจจะท าให้ประชาชนเกิดการยอมรับทั้งยังจะน าไปสู่ความไม่เตม็ใจในการ

เสยีภาษี จึงไม่สอดคล้องต่อหลักความยอมรับ 
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 3.3 วิเคราะห์โครงสรา้งภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลบัและดิสโกเธคตาม

กฎหมายของสาธารณรฐัเกาหลีและกฎหมายของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) ทีม่ีความเหมาะสมแก่การน ามาใชใ้นประเทศไทย 

  1) สาธารณรัฐเกาหลี 

 สาธารณรัฐเกาหลีได้มีการให้ค านิยามเกี่ยวกับสถานบันเทงิไว้ในพระราชบัญญัติภาษี

การบริโภคส่วนบุคคล ค.ศ. 2014 ซ่ึงถือว่าเป็นกฎหมายแม่บท จึงท าให้เกิดความง่ายเน่ืองจากไม่

จ าเป็นต้องไปศึกษาจากกฎหมายหลายฉบับ นอกจากน้ี ในส่วนของฐานภาษีน้ัน ตามกฎหมายของ

สาธารณรัฐเกาหลีมีการก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่อนุญาตให้ท าการบันเทิง ต้องเสียภาษีโดย

ค านวณจากค่าบริการเตม็จ านวน ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่ได้รับค่าบริการทั้งหมดหรือแต่

บางส่วนกต็าม ซ่ึงถือว่าเป็นวิธีการที่ช่วยขยายให้ฐานภาษีมีความกว้างมากย่ิงข้ึน อีกทั้งยังมีการ

ก าหนดให้สถานบริการบางแห่งสามารถน าผลรวมของใบเสรจ็รับเงินมาใช้เป็นฐานในการค านวณ

ภาษีได้ จึงสันนิษฐานได้ว่าผลรวมของใบเสร็จรับเงินที่มาจากเคร่ืองบันทึกการเก็บเงินของ    

สถานบริการแต่ละแห่งน้ันมีความน่าเช่ือถือและสามารถน ามาใช้เป็นฐานภาษีในขั้นต ่าได้  

 2) สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)   

 สปป.ลาวได้มีการวางหลักเกี่ยวกับฐานภาษีไว้ในกฎหมายว่าด้วยส่วยสาอากรฉบับ 

ปรับปรุง ค.ศ. 2012 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บท โดยมีการก าหนดประเภทของสถานบริการที่มีความ

หลากหลาย กล่าวคือ นอกจากจะจัดเกบ็ภาษีจากไนทค์ลับและดิสโกเธคแล้วยังมีการจัดเกบ็ภาษี

จากคาราโอเกะ ทั้งยังท าการบัญญัติไว้ในประเภทของการบันเทิงซ่ึงอาจถือได้ว่าเป็นพิกัดอัตรา

ภาษีเดียวกนั ท าให้ฐานภาษีมีความกว้างและสามารถจะอ านวยรายได้ให้แก่รัฐมากย่ิงขึ้น  

 

4. บทสรุป 

 โครงสร้างภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคของประเทศไทยใน

ปัจจุบัน ยังคงมีปัญหาอนัเป็นข้อบกพร่องในหลายประการ ซ่ึงนอกจากจะมีสาเหตุมาจากค านิยาม

ที่มีความคลุมเครือรวมทั้งไม่ทันต่อยุคสมัยจนอาจก่อให้เกิดปัญหาการตีความ ซ่ึงส่งผลให้การ

จัดเกบ็ภาษีไม่ครอบคลุมทั่วถึงและท าให้ขาดความเทา่เทยีมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการแล้ว ยังมี

ผลมาจากความไม่ชัดเจนในเร่ืองความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้

ประกอบกิจการเน่ืองจากจ าเป็นจะต้องไปศึกษาเพ่ิมเติม ทั้งยังอาจมาจากการขาดแนวทางในการ

ก าหนดรายรับขั้นต ่าอันจะต้องถูกจัดเก็บเป็นฐานภาษี ตลอดจนประเด็นปัญหาในเร่ืองการ

ตรวจสอบถึงความโปร่งใสของกฎหมายภาษีล าดับรอง ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ียังอาจน าไปสู่การหนีภาษี

หรือการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้ และอาจเป็นผลก่อให้เกิดปัญหาข้อพิพาทในทางภาษีอีก

หลายประการ จึงเป็นการไม่สอดคล้องต่อหลักการจัดเกบ็ภาษีอากรที่ดี 
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5. ขอ้เสนอแนะ 

 1) ผู้วิจัยมีความคิดเหน็ว่า ควรที่จะต้องมีการแก้ไขค านิยามให้สอดคล้องกับรูปแบบ

ของการประกอบกิจการสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคในปัจจุบัน โดยท าการบัญญัติให้มี

ความครอบคลุมไปถึงการประกอบกิจการในด้านบริการที่มีการให้บริการในลักษณะที่คล้ายคลึง

กันบนพาหนะเคล่ือนที่ โดยยกเลิกข้อความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  

พ.ศ. 2527 และใช้ข้อความใหม่ว่า “สถานบริการ หมายถึง การประกอบกิจการด้านบริการใน

สถานที่ที่ต้ังที่ใดที่หน่ึงเป็นการแน่นอนหรือส านักงานใหญ่ที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการ 

และให้หมายความรวมถึงการประกอบกจิการด้านบริการบนพาหนะ ไม่ว่าจะมีการประกอบกิจการ

ในขณะที่พาหนะมีการเคล่ือนที่หรือไม่กต็าม” 

 นอกจากน้ี ควรจะท าการบัญญัติค านิยามซ่ึงเป็นองค์ประกอบของรูปแบบในการ

ให้บริการของสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธคไว้ในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 ให้มีความสอดคล้องกัน โดยบัญญัติขยายความไว้ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต      

ที่ 09.01 ว่า “ไนทค์ลับและดิสโกเธค หมายถึง สถานบริการซ่ึงมีการประกอบกิจการด้านบริการ

ส าหรับดื่มกนิและเต้นร า โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือใช้เคร่ืองเสียง หรือการแสดงอื่นใดเพ่ือ

การบันเทิง โดยมีเจตนาให้มีการด่ืมกินและเต้นร า แม้ไม่จัดให้มีที่เต้นร าไว้อย่างชัดแจ้ง แต่

ปรากฏว่ามีการเต้นร าเป็นปกติวิสัยในสถานบริการน้ัน และให้หมายความรวมถึงการประกอบ

กจิการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะมีการเรียกช่ือว่าอย่างไรกต็าม” ซ่ึงการใช้ข้อความดังกล่าว

ย่อมจะส่งผลให้การประกอบกิจการที่มีการให้บริการที่คล้ายคลึงกันกับสถานบริการไนทค์ลับและ

ดิสโกเธคอาจถูกน าเข้ามาสู่ฐานภาษีได้ อีกทั้งควรจะก าหนดประเภทของสถานบริการที่ถือว่าเป็น

กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจให้มีความหลากหลายมากขึ้ น โดยน ากิจการที่ให้ความบันเทิงใน

รูปแบบที่ใกล้เคียงกันกับสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธค อาทิ คาราโอเกะ มาบัญญัติไว้ใน

พิกัดอัตราภาษีเดียวกัน ซ่ึงจะส่งผลให้สถานบริการถูกน าเข้าสู่ฐานภาษีในจ านวนที่มากและ

หลากหลายย่ิงขึ้นดังเช่นในสปป.ลาว 

 การแก้ไขค านิยามตามที่ ผู้วิ จัยได้เสนอแนะดังที่กล่าวมาน้ี นอกจากจะมีความ

สอดคล้องต่อหลักความแน่นอนชัดเจนและหลักความเรียบง่ายแล้ว ยังจะส่งผลท าให้วัตถุประสงค์

ในการจัดเกบ็ภาษีมีความสอดคล้องต่อหลักความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษีตามแนวนอน 

เน่ืองจากจะช่วยปิดช่องโหว่ของกฎหมาย ซ่ึงจะเป็นการป้องกนัและแก้ไขในเร่ืองการหลบหลีกภาษี

ที่ยอมรับไม่ได้ รวมทั้งจะท าให้ผู้ประกอบกจิการถูกจัดเกบ็ภาษีอย่างทั่วถึงและเทา่เทยีมกนั  

 2) ผู้วิจัยมีความคิดเหน็ว่า ควรที่จะต้องมีการแก้ไขเร่ืองความรับผิดในอันจะต้องเสีย

ภาษีสรรพสามิตของสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธคที่ยังคงไม่สอดคล้องต่อหลักความแน่นอน

ชัดเจน โดยท าการเพ่ิมเติมข้อความในมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต    

พ.ศ. 2527 และใช้ข้อความว่า “ส าหรับในกรณีบริการ ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้ น

เม่ือได้รับช าระราคาค่าบริการ แต่ในกรณีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ไม่ว่าทั้งหมด
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หรือแต่บางส่วนเกิดขึ้ นก่อนได้รับช าระราคาค่าบริการ ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี

เกดิข้ึนเม่ือมีการออกใบก ากบัภาษีก่อนที่จะได้รับช าระราคาค่าบริการ หรือให้ถือว่าความรับผิดใน

อันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อได้มีการใช้บริการไม่ว่าโดยผู้ประกอบกิจการเองหรือโดยบุคคลอื่น

ก่อนที่จะได้รับช าระราคาค่าบริการ แล้วแต่ว่ากรณีใดจะได้มีการเกิดขึ้นก่อน” ซ่ึงจะท าให้เข้าใจได้

ง่ายโดยไม่ต้องไปศึกษาจากในประมวลรัษฎากรเป็นการเพ่ิมเติม 

 3) ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ควรที่จะต้องมีการแก้ไขเร่ืองฐานภาษีสรรพสามิตของ 

สถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคในส่วนที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจตามกฎหมายในการ

ก าหนดรายรับขั้นต ่าของสถานบริการ เน่ืองจากอาจเป็นมูลเหตุจูงใจที่น าไปสู่การใช้ดุลพินิจในการ

ตีความของพนักงานเจ้าหน้าที่  จึงควรแก้ไขโดยท าการเพ่ิมเติมข้อความในมาตรา 8 (2)         

แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และใช้ข้อความว่า “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี

อ านาจตามกฎหมายในการก าหนดรายรับขั้นต ่าของสถานบริการ ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชน์ในการ

ค านวณรายรับของสถานบริการ ในกรณีที่สถานบริการใดมีการใช้เคร่ืองบันทึกการเกบ็เงิน ให้ผู้

ประกอบกิจการสถานบริการน้ันน าผลรวมของรายรับ (ซ่ึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ตามที่ปรากฏ

จากหลักฐานใบเสร็จรับเงินมาใช้เป็นรายรับขั้นต ่าได้ แต่อย่างไรกต็าม รายรับข้ันต ่าที่จะน ามาใช้

ในการค านวณภาษีต้องมีจ านวนไม่ต ่ากว่าค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนซ่ึงผู้ประกอบกิจการใช้ประกอบ

กิจการสถานบริการตามรอบระยะเวลาในการช าระภาษีแต่ละคร้ัง” ซ่ึงการแก้ไขน้ีจะเป็นไปตาม

แนวคิดในเร่ืองจุดคุ้มทุน อันสันนิษฐานได้ว่ารายรับที่แท้จริงในการประกอบกิจการจะต้องมี

จ านวนไม่ต ่ากว่าเงินหรือทรัพย์สนิที่ผู้ประกอบกจิการได้ลงทุน  

 นอกจากน้ี ควรท าการแก้ไขฐานภาษีให้มีความกว้างและครอบคลุมไปถึงการให้บริการ

ในลักษณะที่ไม่ได้รับค่าบริการแต่ให้ถือว่าได้รับค่าบริการดังเช่นในสาธารณรัฐเกาหลี โดยบัญญัติ

เพ่ิมเติมไว้ในมาตรา 8 (2) และใช้ข้อความว่า “ในกรณีที่ผู้ประกอบกจิการสถานบริการแห่งใดท า

การบริการ โดยไม่ได้รับค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้ถือว่าได้รับค่าบริการเต็ม

จ านวนเทา่กบัการประกอบกจิการตามปกติของสถานบริการ และให้น าค่าบริการทั้งหมดมาใช้เป็น

รายรับ” เน่ืองจากแม้ว่าจะมิได้รับค่าบริการโดยตรง แต่กอ็าจก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่

เกี่ยวเน่ืองกับสถานบริการในทางอ้อม โดยการบริการตามที่กล่าวน้ี อาจได้แก่การให้บริการเพ่ือ

เป็นการประชาสัมพันธ์ในการเปิดให้บริการของสถานบริการ และการให้บริการเพ่ือเป็นการ

สมนาคุณแก่สมาชิกผู้ใช้บริการ เป็นต้น  

 4) ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ควรที่จะต้องมีการแก้ไขเร่ืองการออกกฎหมายภาษี   

ล าดับรองที่ใช้ในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนทค์ลับและดิสโกเธค เน่ืองจากการให้

อ านาจแก่ฝ่ายบริหารตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 น้ัน             

ไม่สอดคล้องต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นเร่ืองอันเกี่ยวกับโครงสร้างภาษีที่ส าคัญ

และมีผลกระทบต่อการคลังสาธารณะ ไม่ใช่เร่ืองการขาดกฎเกณฑ์ทางเทคนิคและกฎเกณฑ์ที่เป็น

รายละเอียด ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเมื่อการ
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จัดเกบ็ภาษีมีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในทางทรัพย์สินของประชาชน จึงกล่าวได้ว่า

กฎหมายภาษีต้องผ่านกระบวนการนิติบัญญัติซ่ึงเป็นความยินยอมพร้อมใจร่วมกันของประชาชน

ในรัฐ เพ่ือที่จะให้ประชาชนเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี ด้วยเหตุน้ี ในกรณีที่มีการปรับปรุง

แก้ไขกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการปรับเพ่ิมหรือปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตหรือแม้กระทั่งเป็นการ

ยกเว้นภาษีสรรพสามิต จะต้องมีการตรวจสอบถึงความโปร่งใสก่อนที่จะมีการน ามาใช้เป็นนโยบาย

ภาษี ดังน้ัน การออกกฎหมายเพ่ือใช้ในการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตจากสถานบริการไนทค์ลับและ

ดิสโกเธคสมควรจะต้องได้รับความยินยอมจากตัวแทนของประชาชน ซ่ึงกค็ือการตราเป็นกฎหมาย

ในรูปของพระราชบัญญัติโดยผ่านทางรัฐสภา  

 อน่ึง ผู้วิจัยพบว่าในปัจจุบันนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายในการปฏรูิปภาษีสรรพสามิต โดยทาง

กระทรวงการคลังได้มีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตซ่ึงขณะน้ี

ก าลังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ทั้งน้ี ตามร่างกฎหมาย

ดังกล่าวได้ปรับเปล่ียนแนวทางในการจัดเกบ็ภาษี 2 ประการ กล่าวคือ 

 1) เปล่ียนฐานการจัดเกบ็ภาษีจากเดิมค านวณภาษีโดยใช้ฐานราคาหน้าโรงงาน 

(NEFP) หรือราคาน าเข้าสนิค้า (CIF) มาเป็นราคาขายปลีกแนะน า (RRSP)  

 2) เปล่ียนระบบการจัดเกบ็ภาษี มาเป็นเกบ็ควบคู่กันโดยใช้ทั้งอัตราภาษีตามมูลค่า                

(Ad Valorem) และอตัราภาษีตามสภาพ (Specific) 

 จากแนวทางในการจัดเกบ็ภาษีดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่าถึงแม้จะเป็นวิธีที่มีประโยชน์โดย

ถือว่าเป็นการท าให้ฐานภาษีมีความชัดเจนและสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย แต่กม็ิอาจน ามาใช้กับ

การประกอบกิจการสถานบริการไนท์คลับและดิสโกเธคได้ เน่ืองจากว่าฐานภาษีของสถานบริการ

ไนทค์ลับและดิสโกเธคจะมาจากรายรับซ่ึงเป็นทั้งค่าบริการเพ่ือความบันเทงิ และค่าสินค้าจ าพวก

อาหาร สุรา และเคร่ืองดื่มอื่น ๆ หากใช้ฐานภาษีตามวิธีการดังกล่าว จะต้องน าฐานภาษีแยกออก

จากกัน ก่อนจะน าค่าบริการไปค านวณโดยใช้อัตราภาษีตามมูลค่าได้เพียงวิธีเดียว แต่ต้องน า

สินค้าบางอย่างไปค านวณโดยใช้ทั้งอัตราภาษีตามมูลค่าและอัตราภาษีตามสภาพ เน่ืองจาก

สามารถค านวณได้ทั้ง 2 วิธีควบคู่กันไป ซ่ึงจะท าให้เกิดความยุ่งยากและไม่สะดวกในการค านวณ

ภาษี รวมทั้งท าให้ผู้ประกอบกจิการเกดิความสบัสนในการปฏบัิติตามกฎหมายภาษี  

 ดังน้ัน การใช้อัตราภาษีตามมูลค่าแบบรวมในโดยใช้ฐานภาษีที่มาจากรายรับของ

สถานบริการรวมกับภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องช าระตามที่กฎหมายบัญญัติให้มีการบังคับใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน นับว่าก่อให้เกดิความสะดวกและมีความเหมาะสมแล้ว เน่ืองจากสามารถที่จะค านวณภาษี

ได้ภายในขั้นตอนเดียวโดยไม่ต้องแยกฐานภาษี ซ่ึงถือว่าเป็นการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการ

ปฏบัิติตามกฎหมายภาษี เน่ืองจากผู้ประกอบกจิการไม่จ าเป็นที่จะต้องไปจ้างนักบัญชีหรือหาวิธีใน

การแบ่งแยกฐานภาษีเพ่ือใช้ในการค านวณภาษีให้เกิดความยุ่งยาก จึงมีความสอดคล้องต่อหลัก

ความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี อีกทั้งยังส่งผลให้อัตราภาษีไม่ดูว่าสูงจนเกินไปนักและท า
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ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเข้าใจว่าอัตราภาษีต ่ากว่าภาระภาษีที่แท้จริง ซ่ึงถือว่าเป็นฐานภาษีที่สามารถ

จะอ านวยรายได้ให้แก่รัฐและเป็นการสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์หลักในการจัดเกบ็ภาษี 
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