บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
ในบทนี้จะกลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย หลักเกณฑการ
จัดทําบัญชี และการเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเที่ยว รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎี
1.1หลักเกณฑการจัดทําบัญชี
1) ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการคา: 2543)
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
มาตรา 8 ใหหางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด
ที่จั ด ตั้ งขึ้ น ตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายตางประเทศที่ ประกอบธุ รกิจ ใน
ประเทศไทย กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร เปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชีและตองจัดใหมีการทํา
บัญชีสําหรับการประกอบธุรกิจของตน โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการตามที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีประกอบธุรกิจเปนประจําในสถานที่หลาย
แหงแยกจากกันใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจในสถานที่นั้นเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
มาตรา 9 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองจัดใหมีการทําบัญชีนับแตวันเริ่มทําบัญชีดัง
ตอไปนี้เปนตนไป
(ก) หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดใหเริ่ม
ทําบัญชีนับแตวันที่หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้นไดรับการจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
(ข) นิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายต า งประเทศที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ใน
ประเทศไทย ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันที่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศนั้นไดเริ่มตน
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
(ค) กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันที่กิจการ
รวมคานั้นไดเริ่มตนประกอบกิจการ
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(ง) สถานที่ประกอบธุรกิจเปนประจําตามมาตรา 8 วรรคสอง ใหเริ่มทํา
บัญชีนับแตวันที่สถานประกอบธุรกิจเปนประจํานั้นเริ่มตนประกอบกิจการ
2 ) ชนิดบัญชีที่ตองจัดทํา ขอความและรายการที่ตองมีในบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา , 2543)
ประกาศกรมทะเบียนการคา
หมวด 1 ชนิดของบัญชีที่ตองจัดทํา
ขอ 3 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีที่เปนหางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัท
จํากัดมหาชน ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย และกิจการรวมคา ตามประมวลรัษฎากรตองจัดทําบัญชีดังตอไปนี้ โดยตอง
จัดทําใหถูกตองครบถวนตามมาตรฐานการบัญชี
(ก) บัญชีรายวัน ไดแก บัญชีเงินสด บัญชีธนาคารแยกเปนแตละเลขที่
บัญชีธนาคาร บัญชีรายวันซื้อ บัญชีรายวันขาย บัญชีรายวันทั่วไป
(ข) บัญชีแยกประเภท ไดแก บัญชีแยกประเภทสินทรัพย หนี้สินและทุน
บัญชีแยกประเภทรายไดและคาใชจาย บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ บัญชีแยกประเภทเจาหนี้
(ค) บัญชีสินคา
(ง) บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอื่น และบัญชีแยกประเภทยอยตาม
ความจําเปนแกการทําบัญชีของธุรกิจ
หมวด 2 ขอความและรายการที่ตองการมีในบัญชี
ขอ 4 ปกดานหนาของสมุดบัญชี หรือแผนหนาของบัญชีกรณีที่บัญชีเปนแผนตอง
มีขอความดังตอไปนี้
(ก) ชื่อของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ในกรณีที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีไมใชนิติ
บุคคลจะใชชื่อทางการคาก็ได
(ข) ชนิดของบัญชี
(ค) ลําดับเลมบัญชีแตละชนิดใหใชตัวเลขไทยหรืออารบิค ถาบัญชีแตละ
ชนิดมีมากกวาหนึ่งเลมตองเรียงลําดับเลมตอเนื่องกัน
ขอ 5 บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และบัญชีสินคา ตองมีขอความและรายการ
ในบัญชีดังตอไปนี้
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(ก) ชื่อบัญชี วัน เดือน ป เลขที่ของเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือหนา
บัญชี หรือรหัสที่อางอิง รายการบัญชี และจํานวนเงิน
(ข) หนาบัญชีตองมีตัวเลขไทยหรืออารบิคเรียงลําดับทุกหนา
(ค) รายการในบัญชีที่เปนจํานวนเงินตองเปนหนวยเงินตราไทย
ขอ 6 บัญชีแตละชนิดดังตอไปนี้ นอกจากตองมีรายการตามที่กําหนดไวในขอ 5
แลวตองมีรายการตอไปนี้ดวย
(ก) บัญชีเงินสด หรือบัญชีธนาคาร ใหมีรายละเอียดการไดมาหรือจายไป
ซึ่งเงินสด เงินในธนาคาร แตถามีรายละเอียดดังกลาวในเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือบัญชี
รายวันชนิดหนึ่งชนิดใดแลว จะลงรายการรับหรือจายเงินประเภทเดียวกันเปนยอดรวมก็ได
(ข) บัญชีรายวันซื้อหรือบัญชีรายวันขาย ใหมีรายละเอียด ชนิด ประเภท
จํานวน และราคาของสินคาหรือบริการที่ซื้อขาย แตถามีรายละเอียดดังกลาวในเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีหรือทะเบียนใดแลว จะลงรายการซื้อหรือขายสินคาหรือบริการนั้นเปนยอดรวมก็ได
(ค) บัญชีรายวันทั่วไป ใหมีคําอธิบายรายการบัญชี
(ง) บัญชีแยกประเภทสินทรัพย หนี้สินและทุน ใหมีรายละเอียดการเพิ่ม
ขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย หนี้สินและทุน โดยใหอางชนิดของบัญชีและหนาบัญชีหรือรหัสที่
อางอิงดวย
(จ) บัญชีแ ยกประเภทรายไดแ ละค า ใชจาย ให มีร ายละเอีย ดที่ม าของ
รายไดหรือคาใชจายโดยใหอางชนิดของบัญชีและหนาบัญชีหรือรหัสที่อางอิงดวย
(ฉ) บัญชีแยกประเภทลูกหนี้หรือบัญชีแยกประเภทเจาหนี้ ใหมีชื่อลูกหนี้
หรือเจาหนี้ การแสดงรายการบัญชีใหมีรายละเอียดการกอหนี้หรือระงับหนี้ การลงรายการดังกลาว
ใหอางชนิดของบัญชีและหนาบัญชีหรือรหัสที่อางอิงดวย
3) มาตรฐานการบัญชี เรื่องการรับรูรายได (อังครัตน เพรียบจริยวัฒน , 2549)
การรั บ รู ร ายได ข องกิ จ การให บ ริ ก าร หากกิ จ การสามารถวั ด ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ของ
รายการที่เกี่ยวของกับการใหบริการไดอยางนาเชื่อถือ กิจการสามารถรับรูรายไดที่เกี่ยวของกับ
รายการนั้นไดโดยการอางอิงขั้นความสําเร็จของรายการ ณ วันที่ในงบดุล ผลที่เกิดขึ้นของรายการ
ถือไดวาวัดคาไดอยางนาเชื่อถือ เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้
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(ก) สามารถวัดจํานวนของรายไดไดอยางนาเชื่อถือ
(ข) มีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวของกับรายการนั้น
(ค) สามารถวัดขั้นความสําเร็จ ณ วันที่ในงบดุลไดอยางนาเชื่อถือ
(ง) สามารถวัดตนทุนที่เกิดขึ้นแลวสําหรับรายการนั้นและตนทุนในการ
ทําใหรายการนั้นเสร็จสมบูรณไดอยางนาเชื่อถือ
หากกิจการไมสามารถวัดผลที่เกิดขึ้นของรายการที่เกี่ยวของกับการใหบริการได
อยางนาเชื่อถือ กิจการสามารถรับรูรายไดเพียงเฉพาะเทากับจํานวนคาใชจายที่รับรูแลวในสวนที่
คาดวาจะไดรับคืน
การรับรูรายไดตามขั้นความสําเร็จของรายการบัญชี (คณะกรรมการมาตรฐานการ
บัญชี, 2540-2542) เรียกวา วิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จตามวิธีนี้ กิจการตองรับรูรายไดในงวด
บั ญ ชี ที่ มี ก ารให บริ ก าร การรับ รู ร ายได ต ามเกณฑ ดั งกล า วให ข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชนเ กี่ ย วกั บ
ขอบเขตของบริการที่ใหและผลการปฏิบัติงานระหวางงวด มาตรฐานการบัญชีเรื่องการบัญชี
สําหรับงานกอสรางตามสัญญาไดกําหนดใหมีการรับรูรายไดตามเกณฑนี้ดวย ขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวสามารถใชปฏิบัติกับการรับรูรายไดสําหรับการใหบริการและ
การรับรูคาใชจายที่เกี่ยวของกับรายไดนั้น
4) ระบบบัญชี (วิไล วีระปรียและจงจิตต หลีกภัย, 2539)
ระบบบัญชี คือ ระบบการจัดเก็บขอมูลทางการเงินอันประกอบดวยแบบฟอรม
หรือเอกสารตางๆ บันทึกทางการบัญชี รายงาน ตลอดจนวิธีการและอุปกรณตางๆ ที่ไดนํามาใช
ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน และการเงินของกิจการแหงใดแหงหนึ่ง ใหแกฝาย
จัดการเพื่อชวยใหฝายจัดการสามารถปฏิบัติหนาที่อันอยูในความรับผิดชอบของตนใหลุลวงไป
ดวยดี และเพื่อเสนอขอมูลแกบุคคลภายนอกผูมีสวนเกี่ยวของกิจการนั้น เชน ผูถือหุน เจาหนี้ และ
สวนราชการ เปนตน
รายไดจากคาบริการ
ในการกําหนดวิธีก ารควบคุม รายได จากค าบริก ารนั้น อาจนํ า หลักการที่สําคัญ
บางอย า งของการขายสิ น ค า มาใช ไ ด บ า ง เป น ต น ว า กิ จ การที่ มี ร ายได จ ากค า บริ ก ารซ อ มและ
บํารุงรักษา แผนกซอมและบํารุงรักษาจะตองใหลูกคาเซ็นตชื่อไวในใบสั่งจางเพื่อเปนหลักฐาน
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และหัวหนาแผนกซอมและบํารุงรักษาจะตองออกใบสั่งที่จะปฏิบัติงานจึงจะเขียนใบเบิกพัสดุตางๆ
ที่จะใชเมื่อไดทําการซอมสินทรัพยของลูกคาเสร็จเรียบรอยแลว ผูปฏิบัติงานจะตองทํารายงานการ
ปฏิบัติงานโดยใหลูกคาเซ็นชื่อไวเพื่อเปนหลักฐานการรับมอบงาน และรายงานนี้จะสงใหแผนก
ออกบิลเก็บเงินซึ่งมี 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 และ 2 สงใหลูกคาโดยใหลูกคาเซ็นรับในฉบับที่ 1 แลวนํา
กลับมาใหแผนกการเงินเพื่อออกใบเสร็จรับเงินเมื่อถึงกําหนดชําระ ฉบับที่ 3 ใชลงสมุดรายวัน
รายไดและบัญชีลูกหนี้รายตัวแลวนําไปเก็บไวในแฟมโดยเรียงลําดับเลขที่
ระบบบัญชีเกี่ยวกับการจาย (นภาพร ณ เชียงใหม , 2547)
การวางระบบการจายเงินที่รัดกุม ควรกําหนดเปนนโยบายใหจายเงินทุกครั้งในรูป
ของเช็คเปนอันดับแรก ถามีความจําเปนตองจายในรูปเงินสดใหจายเงินจากธนาคารในรูปของเช็ค
แลวนําเช็คไปเบิกเงินมาเก็บไวจํานวนหนึ่งเพื่อเปนเงินสดหมุนเวียนไวใชจาย การจายดวยเงินสด
ควรเปนรายจายเล็กๆ นอยๆ โดยเงินสดที่เก็บไวใชจายนี้ควรกําหนดจํานวนเล็กนอยเพียงใหเกิด
สภาพคลองแกกิจการ เรียกเงินสดจํานวนนี้วา เงินสดยอย เพื่อสะดวกตอการควบคุมเงินสด
1.2 การเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเที่ยว มีภาษีที่เกี่ยวของดังนี้
1) ภาษีเงินไดนิติบุคคล (กรมสรรพากร, 2549)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไวในประมวลรัษฎากร
จัดเก็บจากเงินไดของบริษัท หรือ หางหุนสวนนิติบุคคลมีหลักการจัดเก็บที่สําคัญๆ ดังนี้
1.1) ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ผู มี ห น า ที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล ได แ ก บริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ
บุคคลที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ
ที่ไมไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย ดังนี้
(ก) บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไดแก
บริษัท จํากัด บริษัทมหาชน จํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน
(ข) บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
ซึ่งมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย
(ค) กิจการซึ่งดําเนินการเปนทางคา หรือหากําไร โดย
- รัฐบาลตางประเทศ
- องคการของรัฐบาลตางประเทศ
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- นิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ
(ง) กิจการรวมคา (Joint Venture) ไดแก กิจการที่ดําเนินการรวมกันเปน
ทางการคาหรือหากําไร
(จ) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิ
หรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนองคการหรือสถานสาธารณกุสล
(ฉ) นิติบุคคลที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราช
กิจจานุเบกษาใหเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
1.2) ฐานภาษีของภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล คํานวณจากเงินไดที่ใชเปนหลักฐานในการคํานวณ
ภาษีคูณดวยอัตราภาษีที่กําหนด ดังนั้นเงินไดที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือฐานภาษีเงินได
นิติบุคคลนั้นโดยทั่วไป ไดแก กําไรสุทธิที่คํานวณตามเงื่อนไขที่กําหนด แตเพื่อความเปนธรรม
และอุดชองวางในการจัดเก็บภาษีเงินได จึงไดมีการบัญญัติจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากเงินได
หรือฐานภาษีที่แตกตางกันดังนี้ ฐานกําไรสุทธิ ฐานยอดรายไดกอนหักรายจาย ฐานเงินไดที่จาย
จากหรือในประเทศไทย ฐานการจําหนายเงินกําไรออกไปจากประเทศไทย
1.3) กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตามประมวลรัษฎากรไดกําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิ โดยคํานวณจากรายไดซึ่งไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่
กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีหักดวยรายจายตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี
การคํานวณรายไดและรายจายดังกลาวใหใชเกณฑสิทธิ์โดยใหนํารายไดที่
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แมวาจะยังไมไดรับชําระในรอบระยะเวลาบั ญชีนั้นมารวม
คํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และใหนํารายจายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายไดนั้นแมจะ
ยังมิไดจายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมเปนรายจายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
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1.4) อัตราภาษีสําหรับการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิ
(ก) ภาษีจากกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล รอยละ 30
(ข) ภาษีจากกําไรสุทธิเฉพาะกรณีที่ไดจากการประกอบกิจการวิเทศธน
กิจตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย ลงวันที่
16 กันยายน 2535 รอยละ 10
1.5) การยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษี
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิจะตองยื่น
แบบแสดงรายการและชําระภาษีดังนี้
(ก) การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งรอบจะตองยื่นแบบแสดง
รายการพรอมชําระภาษี (ถามี) ตามแบบ ภ.ง.ด. 51 ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดทายของทุก 6 เดือน
แรกของรอบระยะเวลาบัญชี
(ข) การเสียภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบ ระยะเวลาบัญชี
จะตองยื่นแบบแสดงรายการพรอมชําระภาษี (ถามี) ตามแบบภ.ง.ด. 50 ภายใน 150 วันนับแตวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี
(ค) ในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท หรือหางหุนสวน
นิติบุคคล ซึ่งประกอบกิจการใหบริการขายตั๋วโดยสารโดยเปนตัวแทนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลซึ่งประกอบกิจการใหบริการรับขนคนโดยสารระหวางประเทศโดยอากาศ
ในกรณี ที่ เ ป น ตั ว แทนที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง รายได ที่ ต อ งนํ า มารวม
คํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 65 แหงประมวลรัษฎากร หมายถึง รายได
ที่ไดรับหรือพึงไดรับจากการใหบริการเปนตัวแทนขายตั๋วโดยสารใหบริษัทสายการบินโดยให
คํานวณจากคาบริการที่ไดเรียกเก็บจากบริษัทสายการบิน
ในกรณีที่เปนตัวแทนชวง
- กรณีตัวแทนชวงเปนผูใหบริการตามมาตรา 77/1(10) แหงประ
มวลรัษฎากรแกตัวแทนที่ไดรับแตงตั้ง รายไดที่ตองนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได
นิติบุคคลตามมาตรา 65 แหงประมวลรัษฎากรหมายถึงรายไดที่ไดรับหรือพึงไดรับจากการ
ใหบริการแกตัวแทนที่ไดรับแตงตั้งโดยคํานวณจากคาบริการที่ไดเรียกเก็บจากตัวแทนที่ไดรับ
แตงตั้งจากบริษัทสายการบิน
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- กรณีตัวแทนชวงเปนผูใหบริการตามมาตรา 77/1(10) แหงประ
มวลรัษฎากรแกคนโดยสารซึ่งใชบริการโดยสาร โดยมิไดใหบริการแกตัวแทนที่ไดรับแตงตั้ง
รายไดที่ตองนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 65 แหงประมวล
รัษฎากร หมายถึง รายไดที่ไดรับหรือพึงไดรับจากการใหบริการแกคนโดยสารซึ่งใชบริการโดยสาร
โดยใหคํานวณจากคาบริการที่ไดเรียกเก็บจากคนโดยสาร
2) ภาษีมูลคาเพิ่ม (กรมสรรพากร, 2549)
ผูประกอบการที่ขายสินคาหรือใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเปนปกติธุระ
ไมวาจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติ
บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ หากมีรายรับจากการขายสินคาหรือใหบริการเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป
มีหนาที่ตองยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อเปนผูประกอบการจดทะเบียน โดยคํานวณภาษีที่
ตองเสียจากภาษีขายหักดวยภาษีซื้อ
2.1) หนาที่ของผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(ก) เรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ และ
ออกใบกํากับภาษีเพื่อเปนหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
(ข) จัดทํารายงานที่กฎหมายกําหนด ซึ่งไดแก รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีขาย รายงานสินคาและวัตถุดิบ
(ค) ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตามแบบ ภ.พ. 30
2.2) กําหนดเวลายื่นแบบ
ผู ป ระกอบการจดทะเบี ย นต อ งยื่ น แบบ ภ.พ. 30 พร อ มชํ า ระภาษี
มูลคาเพิ่ม (ถามี) เปนรายเดือนทุกเดือนภาษี ไมวาจะมีการขายสินคาหรือใหบริการในเดือนภาษี
นั้นหรือไมก็ตาม โดยใหยื่นแบบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ในกรณีผูประกอบการมีสถาน
ประกอบการหลายแหงใหแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีรวมกัน (ภ.พ. 02) เมื่อไดรับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแลว สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกันไดตั้งแตเดือนภาษีที่อธิบดี
กําหนดเปนตนไป
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กรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มไว
ไมถูกตองครบถวน ไมวาการคลาดเคลื่อนนั้นจะเปนเหตุใหจํานวนภาษีในเดือนภาษีเปลี่ยนแปลง
ไปหรือไมก็ตาม จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มเติมไดอีกพรอมกับชําระภาษี (ถามี)
ใหถูกตองครบถวน ณ หนวยงานที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มไวกอน
ในกรณีที่เปนตัวแทนที่ไดรับแตงตั้ง คาบริการที่ตองนํามารวมคํานวณเปนมูลคา
ของฐานภาษีตามมาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากรหมายถึง มูลคาของคาบริการที่ไดรับจากการ
ใหบริการเปนตัวแทนขายตั๋วโดยสารใหบริษัทสายการบิน โดยใหคํานวณจากคาบริการที่ไดเรียก
เก็บจากบริษัทสายการบิน และตัวแทนที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ตองออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4
แหงประมวลรัษฎากร สําหรับคาบริการดังกลาวใหบริษัทสายการบิน
ในกรณีที่เปนตัวแทนชวง
- กรณีตัวแทนชวงเปนผูใหบริการตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากรแก
ตัวแทนที่ไดรับแตงตั้ง คาบริการที่ตองนํามารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79
แหงประมวลรัษฎากร หมายถึง มูลคาของคาบริการที่ไดรับจากการใหบริการเปนตัวแทนขายตั๋ว
โดยสารใหตัวแทนที่ไดรับแตงตั้ง โดยใหคํานวณจากคาบริการที่ไดเรียกเก็บจากตัวแทนที่ไดรับ
แตงตั้งจากบริษัทสายการบิน
และตัวแทนชวงมีหนาที่ตองออกใบกํากับภาษี ตามมาตรา 86/4
แหงประมวลรัษฎากร สําหรับคาบริการดังกลาวใหตัวแทน
- กรณีตัวแทนชวงเปนผูใหบริการตามมาตรา 77/1 (10) แหงประมวลรัษฎากร
แกคนโดยสารซึ่งใชบริการโดยสาร โดยมิไดใหบริการแกตัวแทนที่ไดรับแตงตั้ง คาบริการที่ตอง
นํามารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากร หมายถึง มูลคาของ
คาบริการที่ไดรับจากการใหบริการซื้อตั๋วโดยสารใหแกคนโดยสาร โดยใหคํานวณจากคาบริการที่
ไดเรียกเก็บจากคนโดยสาร และตัวแทนชวงมีหนาที่ตองออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/6 แหง
ประมวลรัษฎากรสําหรับคาบริการใหคนโดยสารหรือผูรับบริการ โดยใหแยกออกจากใบกํากับ
ภาษีที่ตัวแทนที่ไดรับแตงตั้งออกใหคนโดยสารหรือผูรับบริการ สําหรับคาโดยสาร คาธรรมเนียม
และประโยชนอื่นใดที่เรียกเก็บในราชอาณาจักรกอนหักรายจายใดๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสาร
โดยใบกํากับภาษีที่ตัวแทนชวงออกเพื่อเรียกเก็บคาบริการดังกลาว จะตองระบุใหชัดแจงวาเปน
คาบริการสําหรับการซื้อตั๋วโดยสารเลขที่ใด ของบริษัทสายการบินใด

13

3) ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (สมเดช โรจนคุรีเสถียร และคณะ, 2547)
ภาษีหัก ณ ที่จาย ถือเปนเครื่องมือทางภาษีอากรชนิดหนึ่งที่จะควบคุมผูมีเงินได
ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลวาไดเสียภาษีเงินไดครบถวนหรือไม โดยกําหนดให
ผูจายเงินมีหนาที่หักภาษีแลวนําสงกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป และเปนการเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา อีกวิธีหนึ่งดวย ดังนั้นภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายจะแบงออกเปน
(1) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย
(2) ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 3 เตรส ตามมาตรา 69
ทวิ ตามมาตรา 69 ตรี
(3) ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายตามมาตรา 70
(4) ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายตามมาตรา 70 ทวิ
3.1) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย
การหั ก ภาษี ณ ที่จายตามมาตรา 50 ไดกํ า หนดให บุคคล หางหุน สว น
บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินไดไวทุกคราวที่
จายเงินไดพึงประเมินใหแกบุคคลธรรมดา เงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา 40
และรวมถึงเงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตางๆ ดังกลาว
ไมวาในทอดใด หรือในปภาษีใดก็ตาม ใหถือเปนเงินไดประเภทและของปภาษีเดียวกันกับเงินได
ที่ออกแทนใหนั้น
การหักภาษีเงินไดตามมาตรา 3 เตรส แหงประมวลรัษฎากร
นอกจากการหักภาษี ณ ที่จายจากเงินไดบางประเภทที่จายใหกับบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดดังที่ไดกลาวมาแลว ยังมีคําสั่งกรมสรรพากรที่ออก
ตามความในมาตรา 3 เตรส และกฎกระทรวงฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) ที่สั่ง ใหผูจายเงิ นได พึ ง
ประเมินตามมาตรา 40 ที่ไมมีหนาที่หักภาษีเงินไดตามมาตรา 50 มาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี
เปน ผู มีห น าที่หั ก ภาษี เ งิ น ได บุค คลธรรมดา และภาษี เ งิ น ได นิ ติบุค คล ณ ที่ จา ยตามหลัก เกณฑ
เงื่อนไข และอัตราที่กําหนดโดยมีคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ซึ่งไดมีการแกไขปรับปรุง
โดยคําสั่งกรมสรรพากรอีกหลายฉบับเพื่อเพิ่มรายการจายเงินได และผูจายเงินไดที่มีหนาที่หัก
ใหภาษี ณ ที่จายจากการจายเงินตามสัญญารายหนึ่งๆ ตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป แมวาการจายเงินนั้น
คราวหนึ่งๆ ไมถึง 1,000 บาท ก็ตาม
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3.2) การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ณ ที่จายไดตามมาตรา 65 ทวิ และ
65 ตรี (ยุพดี ศิริวรรณ , 2546) มีรายละเอียดดังนี้
(ก) การหักภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 69 ทวิ ในกรณีรัฐบาล
องคการของรัฐบาล เทศบาล หรือองคการบริหารสวนทองถิ่นอื่นจายเงินไดพึงประมินตามมาตรา
40 ไม ว า ประเภทใดให บ ริษัท ห างหุ น ส ว นนิติ บุคคลตั้ง แต 500 บาทขึ้ น ไปให คํ า นวณหั ก ภาษี
ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1
(ข) การหั ก ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล ณ ที่ จ า ย ตามมาตรา 69 ตรี
ในกรณี บุคคล หางหุนสวน บริษัท หางหุนสวนนิติบุคคล สมาคม หรือคณะบุคคลที่จายเงินได
พึงประเมินคาขายอสังหาริมทรัพยใหแก บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหหักภาษี ณ ที่จาย
ในอัตรารอยละ 1 และนําสงตอพนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในวันที่มีการ
จดทะเบียนโดยเปรียบเทียบราคาขายกับราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อนําราคาที่สูงกวามาใชคํานวณ
ภาษีหัก ณ ที่จาย
3.3) หนาที่ของผูมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จาย (สมเดช โรจนคุรีเสถียร
และคณะ, 2547) ประมวลรัษฎากรไดกําหนดใหผูมีหนาที่จายเงินไดพึงประเมินมีหนาที่หักภาษี
เงินได ณ ที่จายจากผูรับเงิน ผูมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จายจึงมีหนาที่ปฏิบัติดังตอไปนี้
(ก) คํานวณหักภาษี ณ ที่จายไวทุกคราวในทันทีที่มีการจายเงิน
ไดพึงประเมินตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดใหถูกตองครบถวน
(ข) ผูมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จายมีหนาที่ยื่นแบบยื่นรายการ
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายแลวแตกรณี ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด พรอมทั้งนําสงเงิน
ภาษีภายในเวลาและสถานที่ที่ประมวลรัษฎากรกําหนด ไมวาผูมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จายจะ
ไดหักภาษีเงินไดไวแลวหรือไมก็ตาม ไดแก ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 2 ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53 ภ.ง.ด. 54
(ค) ผูมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จายตองยื่นแบบยื่นรายการภาษี
เงินไดหัก ณ ที่จาย แลวแตกรณีตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยการสรุปการจายเงินไดและจํานวน
เงิ น ภาษี ที่ ไ ด นํ า ส ง ไว ใ นป ภ าษี ที่ล ว งมาแลว ภายในเวลาและสถานที่ ที่ ก ฎหมายกํ า หนด ได แ ก
ภ.ง.ด. 1 ก ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ ภ.ง.ด. 2 ก ภ.ง.ด. 3 ก
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(ง) จัดทําแบบแจงขอความและรายละเอียดเกี่ยวกับผูมีเงินไดที่
เปนคนตางดาวมีขอความอยางนอยตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยยื่นตอเจาพนักงานประเมินพรอม
กับการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 2 หรือ ภ.ง.ด. 3 แลวแตกรณี
(จ) ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ตามแบบที่อธิบดี
กําหนดแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จายที่ไดหักไวแลวในปภาษีใหแกผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย 2 ฉบับ
มีขอความตรงกันภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
(ฉ) จัดทําบัญชีพิเศษแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จายและการนํา
สงภาษี มีขอความอยางนอยตามแบบที่อธิบดีกําหนด
(ช) มีและใชเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร โดยผูมีหนาที่หักภาษี
ณ ที่จายจะตองกรอกเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของตนเองและของผูถูกหักภาษี ณ ที่จายไวใน
แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จาย และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายดวย
2. ทบทวนวรรณกรรม
จรรยา ดาวลับเมฆ (2542) ไดศึกษาการบันทึกบัญชีของกิจการบริการทองเที่ยวโดยการ
เก็บรวบรวมขอมูลและการสัมภาษณ สอบถาม ซึ่งอธิบายไววา กิจการบริการทองเที่ยวเปนกิจการ
ที่มีรายการเกิดขึ้นไมเหมือนกับกิจการประเภทอื่น วิธีการบันทึกบัญชีจึงสรุปไดดังนี้
1) บันทึกรายไดของกิจการในสมุดรายวันทั่วไป
2) บันทึกคาใชจายที่เกิดขึ้นตามบิลคาใชจายในสมุดรายวันทั่วไป
3) บันทึกรายไดและคาใชจายของกิจการในบัญชีแยกประเภท ตามแบบฟอรมที่กําหนดไว
และนํามาลงในรายละเอียดคาใชจายประจําป
4) นํารายไดมาลงในสมุดเงินสดรับ
5) นําคาใชจายมาลงในสมุดเงินสดจาย
6) เมื่อถึงวันสิ้นงวดบัญชี ปดบัญชีแยกประเภทรายไดและคาใชจายเพื่อนํามาทํางบการเงิน
7) คิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรแลวบันทึกลงในแบบฟอรมคาเสื่อม
8) ทํางบการเงิน และรายละเอียดภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
9) นํางบการเงินที่ทําเสร็จแลว ใหผูสอบบัญชีรับอนุญาต
10) นํางบการเงินที่เซ็นรับรองแลว สงใหกรมทะเบียนการคา
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ปญหาที่เกิดขึ้นในการบันทึกบัญชีของกิจการบริการทองเที่ยว
1) เนื่องจากกิจการบริการทองเที่ยวจะตองเดินทางเพื่อนํานักทองเที่ยวไปในสถานที่ตาง ๆ
ซึ่งเอกสารในการลงบัญชี เชน ใบกํากับภาษีอาจจะสูญหาย จึงทําใหกิจการไมสามารถนําใบกํากับ
ภาษีมาคํานวณภาษีซื้อ เพื่อลดยอดภาษีขายได จึงทําใหกิจการตองเสียภาษีในจํานวนมาก
2) ความลาชาของเอกสารที่เจาของกิจการสงมอบใหกับสํานักงานบัญชีจึงทําใหสํานักงาน
ไดขอมูลที่ไมทันตอเหตุการณ บางครั้งเอกสารที่ใชสําหรับเสียภาษีไดรับลาชาทําใหกิจการเกิน
กําหนดที่ตองเสียภาษี จึงทําใหเสียคาปรับ และเงินเพิ่ม
3) เนื่องจากสํานักงานบัญชีมีความรับผิดชอบหลายกิจการ จึงทําใหเกิดความบกพรองใน
การใหบริการ เชน อาจจะลาชาในการจัดทํางบการเงิน
4) พนักงานบัญชีของสํานักงานมีประสบการณนอยเกินไป จึงทําใหการตัดสินใจในการ
บัญชีไมแนนอน หรือไมกลาตัดสินใจ
อารยา พัชรเมธา (2543) ไดทําศึกษาเรื่อง ลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจจัดนําเที่ยวและ
ศึ ก ษาการบั ญ ชี ข องธุ ร กิ จ จั ด นํ า เที่ ย ว โดยเน น ธุ ร กิ จ จั ด นํ า เที่ ย วประเภทจั ด นํ า นั ก ท อ งเที่ ย ว
ตางประเทศเขามาเที่ยวในประเทศไทย วิธีการศึกษาทําการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณฝายบัญชี
ของธุรกิจจัดนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 แหง เปนสาขาของบริษัทจัดนําเที่ยวในกรุงเทพฯ
2 แหง อีก 2 แหงเปนผูจัดนําเที่ยวทองถิ่น และศึกษาขอมูลทางวิชาการจากหนังสือและวารสาร
ตางๆ
ผลการศึกษาทําใหทราบถึงลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจจัดนําเที่ยว โครงสรางการ
แบงสวนงาน ขอบังคับการจัดตั้งธุรกิจ วิธีการหาลูกคา รายไดหลักของธุรกิจนําเที่ยวไดแก รายได
จากการใหบริการนําเที่ยว และรายไดรองไดแก คานายหนา รวมถึงรายไดจึงมีทั้งสวนที่เขาขาย
ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และบางสวนไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ตนทุนการใหบริการจัดนํา
เที่ยวที่ประกอบดวยคาที่พัก คาอาหาร คาพาหนะ และคาใชจายดําเนินการอื่นๆ การบัญชีธุรกิจจัด
นํา เที่ ย วในสวนของระบบบัญชี นั้นประกอบดว ย การออกแบบประเภทเอกสารทางการบัญชี
สมุดรายวันขั้นตน บัญชีแยกประเภท วิธีการบันทึกรายการ การรายงาน ตลอดจนการกําหนด
วิธีการปฏิบัติงานในการดําเนินงานดานตางๆ นับเปนสวนประกอบที่ทําใหธุรกิจสามารถดําเนินไป
ไดดวยดีซึ่งตองยึดถือหลักการควบคุมภายใน แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองในการรับรูรายได คาใชจาย
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การวัดคาสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งมีการศึกษาประเด็น ปญหาทางภาษีอากร เพื่อใหธุรกิจ
สามารถจัดทําหลักฐาน และบัญชีไดอยางถูกตอง

