การจัดเก็บภาษีสถานบริการ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ตอนที่ 17 กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ หมายความว่า การประกอบกิจการในด้านบันเทิงหรือหย่อนใจต่าง ๆ
ในสถานบริการ เพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ เช่น สถานมหรสพ สถานที่ฉายภาพยนตร์ ไนต์คลับ คาบาร์เรต์
ดิสโกเธค คาราโอเกะ ค็อกเทลเลาจน์ สถานอาบน้้าหรืออบตัว และนวด เป็นต้น
ประเภทที่ 17.01 ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ โดยให้หมายความรวมถึงสถานที่ที่จ้าหน่าย อาหาร
และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
ซึ่งปิดท้าการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา
(1) รายรับของสถานที่ส้าหรับดื่มกิน และจัดให้มีดนตรี โดยใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใด
เพื่อการบันเทิงในไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์
(2) รายรับของสถานที่ส้าหรับดื่มกินและจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการ
บันเทิง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด
(3) รายรับอื่น ๆ
จากประเภทที่ 17.01 สามารถแบ่งประเภทของสถานบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต มี 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ โดยไม่ต้องพิจารณาองค์ประกอบของการ
ให้บริการ และไม่ต้องพิจารณาเวลาในการให้บริการ หรือเวลาปิดท้าการ
องค์ประกอบของสถานบริการแต่ละประเภท

-2ประเภทที่ 2 สถานบริการประเภท สถานที่จ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มี
การแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดท้าการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา โดยสถานบริการใน
ลักษณะนี้ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกอย่างไรก็ตาม หากมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง 3 องค์ประกอบ จะต้องเสียภาษี
สรรพสามิตด้วย ดังนี้

3 องค์ประกอบ

(1)จ้าหน่ายอาหาร
(3)ปิดท้าการหลังเวลา
(2)จัดให้มีการแสดงดนตรี หรือ
และเครื่องดื่ม
24.00 น.
การแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
แอลกอฮอล์
(1) เป็นสถานที่ที่มีการจ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะขายอาหารหรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือขายตลอดเวลาที่ร้านเปิดจนถึงเวลาที่ร้านปิดก็ตาม
(2) เป็นสถานที่ที่จัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง โดยการแสดงดนตรีหรือการ
แสดงอื่นใดดังกล่าว จะต้องเป็นการแสดงต่อหน้าคนดู ซึ่งอาจเป็นการแสดงของนักดนตรีคนเดียว
เป็นวงดนตรี หรือการแสดงอื่น ๆ เช่น มายากล กายกรรม ละครเวที รวมถึงการแสดงความสามารถ
ของคนและสัตว์ต่าง ๆ เพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้ที่มาใช้บริการในสถานที่นั้น และไม่ว่าการแสดงนั้นจะ
จัดให้มีขึ้นในช่วงเวลาใด จะมีขึ้นก่อนหรือหลังเวลา 24.00 นาฬิกาของวันก็ตาม หรือจะมีการแสดง
เพียงบางวันของเดือนหรือสัปดาห์ก็ตาม
(3) เป็นสถานที่ที่ปิดท้าการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา ซึ่งการปิดท้าการหมายถึงการปิดสถานที่ โดยไม่มี
ผู้รับบริการอยู่ในสถานที่นั้น หากเป็นเพียงแค่การปิดรับผู้มาใช้บริการรายใหม่ปิดจ้าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม หรือปิดการแสดงดนตรี แต่ยังมีผู้ใช้บริการนั่งรับประทานอาหาร นั่งดื่ม หรืออยู่ในสถานที่
นั้น ลักษณะเช่นนี้ย่อมถือว่าเป็นการปิดท้าการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา

-3พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
มาตรา 3 สถานบริการ หมายความว่าสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้าดังต่อไปนี้
เวลาเปิด - ปิด
(1) สถานเต้นร้า ร้าวงหรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มี

(1) ระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 02.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

และประเภททีไ่ ม่มีคบู่ ริการ

ส้าหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้ง
สถานบริการตามที่ก้าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(2) ระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวัน
เดียวกัน
ส้าหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้ง
สถานบริการหรือสถานบริการที่ตงั้ อยู่ในเขตท้องที่งดอนุญาต
ให้ตั้งสถานบริการตามที่พระราชกฤษฎีกาก้าหนดท้องที่
เพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้ผ่อนผันให้

(2) สถานที่ที่มีอาหาร สุราน้า้ ชา หรือเครื่องดืม่ อย่างอื่น

ระหว่างเวลา 11.00 นาฬิกา ถึง 14.00 นาฬิกา และ

จ้าหน่ายและบริการโดยมีผู้บ้าเรอส้าหรับปรนนิบัตลิ ูกค้า

ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน

(4) สถานที่อื่นตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง

(1)ระหว่าง 18.00 นาฬิกา ถึง 01.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อ
การบันเทิงและยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้นักร้อง
นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
(ข)มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่
ลูกค้า

ส้าหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาต
ให้ตั้งสถานบริการตามที่ก้าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(2) ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา

โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้าหรือยินยอมหรือ

ของวันเดียวกันส้าหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่
เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือสถานบริการที่ตั้งอยู่
ในเขตท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่พระราชกฤษฎีกา

ปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า

ก้าหนดท้องที่เพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

(ค) มีการเต้นหรือยินยอมให้มกี ารเต้นหรือจัดให้มี

ได้ผ่อนผันให้

การแสดงเต้นเช่น การเต้นบนเวที หรือการเต้นบริเวณ
โต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม
(ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียงหรือ
อุปกรณ์อื่นใดตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
(5) สถานที่ที่มีอาหาร สุราหรือเครือ่ งดื่มอย่างอื่นจ้าหน่าย
โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
ซึ่งปิดท้าการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา

ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 01.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

เปรียบเทียบกิจการบันเทิงและหย่อนใจ
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต และพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต
พ.ศ.2560

พ.ร.บ.สถานบริการ
พ.ศ.2546

ไนต์คลับ ดิสโก้เธค

มาตรา 3 (1)

ผับ

มาตรา 3 (2)

บาร์

มาตรา 3 (4)

ค๊อกเทลเลาจน์

มาตรา 3 (5)

สถานที่ที่จ้าหน่าย
อาหาร

เปรียบเทียบจากลักษณะทางกายภาพที่
ใกล้เคียงกันเท่านั้น เนื่องจากมีรายละเอียดที่
แตกต่างกัน เช่น
- พ.ร.บ.สถานบริการครอบคลุม
สถานที่ที่มีเครื่องดื่มชนิดอื่น
นอกจากสุรา แต่ พ.ร.บ.ภาษี
สรรพสามิต เน้นที่เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์
- พ.ร.บ.สถานบริการ ก้าหนดเวลา
เปิด-ปิด ชัดเจน แต่ พ.ร.บ.ภาษี
สรรพสามิต ไม่ระบุเวลาเปิดท้าการ

-

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ตีความ
“ผับ” ไว้กว้างกว่า

การชาระภาษีสรรพสามิต
กฎกระทรวง กาหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560
 ช้าระภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 30 จากรายรับของสถานที่ ตามประเภทที่ 17.01 (1) หรือ 2
(รายรับ : เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์ใด ๆ ที่อาจค้านวณได้ เป็นเงินที่ได้รับ
หรือพึงได้รับ เนื่องจากการให้บริการ)
 ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยในอัตราร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต

