
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วของ 

 
 ในบทนี้จะกลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา  ซ่ึงประกอบไปดวย หลักเกณฑการ
จัดทําบัญชี และการเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเท่ียว  รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1.  แนวคิดและทฤษฎี 
  1.1หลักเกณฑการจัดทําบัญช ี

 1) ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการคา: 2543) 
  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
  มาตรา 8  ใหหางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจาํกดั
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย   นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศท่ีประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย  กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร เปนผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีและตองจัดใหมีการทํา
บัญชีสําหรับการประกอบธุรกิจของตน  โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการตามท่ีบัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี้    ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีประกอบธุรกิจเปนประจําในสถานท่ีหลาย
แหงแยกจากกันใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการธุรกิจในสถานท่ีนั้นเปนผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี 
  มาตรา 9  ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีตองจัดใหมีการทําบัญชีนับแตวันเร่ิมทําบัญชีดัง 
ตอไปนี้เปนตนไป 
   (ก)  หางหุนสวนจดทะเบียน  บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดใหเร่ิม 
ทําบัญชีนับแตวันท่ีหางหุนสวนจดทะเบียน  บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้นไดรับการจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
   (ข) นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศท่ีประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย  ใหเร่ิมทําบัญชีนับแตวันท่ีนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศน้ันไดเร่ิมตน
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
   (ค)  กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ใหเร่ิมทําบัญชีนับแตวันท่ีกิจการ
รวมคานั้นไดเร่ิมตนประกอบกิจการ 
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   (ง)  สถานท่ีประกอบธุรกิจเปนประจําตามมาตรา 8 วรรคสอง ใหเร่ิมทํา
บัญชีนับแตวันท่ีสถานประกอบธุรกิจเปนประจํานั้นเร่ิมตนประกอบกิจการ 
   

 2 ) ชนิดบัญชีท่ีตองจัดทํา ขอความและรายการท่ีตองมีในบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา , 2543) 
  ประกาศกรมทะเบียนการคา  
  หมวด 1  ชนิดของบัญชีท่ีตองจัดทํา  
  ขอ 3   ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีท่ีเปนหางหุนสวนจดทะเบียน  บริษัทจํากัด  บริษัท
จํากัดมหาชน ท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย  นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศท่ีประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย และกิจการรวมคา  ตามประมวลรัษฎากรตองจัดทําบัญชีดังตอไปนี้ โดยตอง
จัดทําใหถูกตองครบถวนตามมาตรฐานการบัญชี 
   (ก)  บัญชีรายวัน ไดแก บัญชีเงินสด  บัญชีธนาคารแยกเปนแตละเลขท่ี
บัญชีธนาคาร  บัญชีรายวันซ้ือ  บัญชีรายวันขาย   บัญชีรายวันท่ัวไป 

  (ข)  บัญชีแยกประเภท ไดแก บัญชีแยกประเภทสินทรัพย หนี้สินและทุน
บัญชีแยกประเภทรายไดและคาใชจาย  บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ บัญชีแยกประเภทเจาหนี้ 

  (ค)  บัญชีสินคา 
              (ง)  บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอ่ืน และบัญชีแยกประเภทยอยตาม

ความจําเปนแกการทําบัญชีของธุรกิจ 
  หมวด 2   ขอความและรายการท่ีตองการมีในบัญชี 
  ขอ 4  ปกดานหนาของสมุดบัญชี หรือแผนหนาของบัญชีกรณีท่ีบัญชีเปนแผนตอง
มีขอความดังตอไปนี้ 

 (ก)  ช่ือของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีไมใชนิติ
บุคคลจะใชช่ือทางการคาก็ได 

 (ข)  ชนิดของบัญชี 
   (ค)  ลําดับเลมบัญชีแตละชนิดใหใชตัวเลขไทยหรืออารบิค ถาบัญชีแตละ
ชนิดมีมากกวาหนึ่งเลมตองเรียงลําดับเลมตอเนื่องกัน 
  ขอ 5  บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และบัญชีสินคา ตองมีขอความและรายการ
ในบัญชีดังตอไปนี้ 
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   (ก)  ช่ือบัญชี วัน เดือน ป เลขท่ีของเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือหนา
บัญชี หรือรหัสท่ีอางอิง รายการบัญชี และจํานวนเงิน 

 (ข)  หนาบัญชีตองมีตัวเลขไทยหรืออารบิคเรียงลําดับทุกหนา 
 (ค)  รายการในบัญชีท่ีเปนจํานวนเงินตองเปนหนวยเงินตราไทย 

  ขอ 6  บัญชีแตละชนิดดังตอไปน้ี นอกจากตองมีรายการตามท่ีกําหนดไวในขอ 5 
แลวตองมีรายการตอไปนี้ดวย 
   (ก)  บัญชีเงินสด หรือบัญชีธนาคาร ใหมีรายละเอียดการไดมาหรือจายไป
ซ่ึงเงินสด เงินในธนาคาร  แตถามีรายละเอียดดังกลาวในเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือบัญชี
รายวันชนิดหนึ่งชนิดใดแลว  จะลงรายการรับหรือจายเงินประเภทเดียวกันเปนยอดรวมก็ได 
   (ข)  บัญชีรายวันซ้ือหรือบัญชีรายวันขาย ใหมีรายละเอียด ชนิด ประเภท 
จํานวน และราคาของสินคาหรือบริการที่ซ้ือขาย แตถามีรายละเอียดดังกลาวในเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีหรือทะเบียนใดแลว จะลงรายการซ้ือหรือขายสินคาหรือบริการนั้นเปนยอดรวมก็ได 

 (ค)  บัญชีรายวันท่ัวไป ใหมีคําอธิบายรายการบัญชี 
   (ง)  บัญชีแยกประเภทสินทรัพย หนี้สินและทุน ใหมีรายละเอียดการเพิ่ม 
ข้ึนหรือลดลงของสินทรัพย หนี้สินและทุน โดยใหอางชนิดของบัญชีและหนาบัญชีหรือรหัสท่ี
อางอิงดวย 

 (จ)  บัญชีแยกประเภทรายไดและคาใชจาย ใหมีรายละเอียดท่ีมาของ
รายไดหรือคาใชจายโดยใหอางชนิดของบัญชีและหนาบัญชีหรือรหัสท่ีอางอิงดวย 

 (ฉ)  บัญชีแยกประเภทลูกหนี้หรือบัญชีแยกประเภทเจาหนี้ ใหมีช่ือลูกหนี้
หรือเจาหนี้ การแสดงรายการบัญชีใหมีรายละเอียดการกอหนี้หรือระงับหนี้ การลงรายการดังกลาว
ใหอางชนิดของบัญชีและหนาบัญชีหรือรหัสท่ีอางอิงดวย 

  
 3)  มาตรฐานการบัญชี เร่ืองการรับรูรายได (อังครัตน เพรียบจริยวัฒน , 2549) 
 การรับรูรายไดของกิจการใหบริการ หากกิจการสามารถวัดผลท่ีเกิดข้ึนของ

รายการท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการไดอยางนาเช่ือถือ  กิจการสามารถรับรูรายไดท่ีเกี่ยวของกับ
รายการนั้นไดโดยการอางอิงข้ันความสําเร็จของรายการ  ณ วันท่ีในงบดุล ผลท่ีเกิดข้ึนของรายการ
ถือไดวาวัดคาไดอยางนาเช่ือถือ  เม่ือเปนไปตามเง่ือนไขทุกขอตอไปนี้ 
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  (ก)  สามารถวัดจํานวนของรายไดไดอยางนาเช่ือถือ 
   (ข)  มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจท่ี
เกี่ยวของกับรายการนั้น 
   (ค)  สามารถวัดข้ันความสําเร็จ ณ วันท่ีในงบดุลไดอยางนาเช่ือถือ 
   (ง)  สามารถวัดตนทุนท่ีเกิดข้ึนแลวสําหรับรายการนั้นและตนทุนในการ
ทําใหรายการนั้นเสร็จสมบูรณไดอยางนาเช่ือถือ 

 หากกิจการไมสามารถวัดผลที่เกิดข้ึนของรายการท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการได
อยางนาเช่ือถือ     กิจการสามารถรับรูรายไดเพียงเฉพาะเทากับจํานวนคาใชจายท่ีรับรูแลวในสวนท่ี
คาดวาจะไดรับคืน 
  การรับรูรายไดตามข้ันความสําเร็จของรายการบัญชี (คณะกรรมการมาตรฐานการ
บัญชี, 2540-2542)  เรียกวา  วิธีอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จตามวิธีนี้    กิจการตองรับรูรายไดในงวด
บัญชีท่ีมีการใหบริการ   การรับรูรายไดตามเกณฑดังกลาวใหขอมูลท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับ
ขอบเขตของบริการท่ีใหและผลการปฏิบัติงานระหวางงวด   มาตรฐานการบัญชีเร่ืองการบัญชี
สําหรับงานกอสรางตามสัญญาไดกําหนดใหมีการรับรูรายไดตามเกณฑนี้ดวย   ขอกําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวสามารถใชปฏิบัติกับการรับรูรายไดสําหรับการใหบริการและ   
การรับรูคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับรายไดนั้น 
   

 4)  ระบบบัญชี  (วิไล วีระปรียและจงจิตต หลีกภัย, 2539) 
 ระบบบัญชี  คือ ระบบการจัดเก็บขอมูลทางการเงินอันประกอบดวยแบบฟอรม 

หรือเอกสารตางๆ  บันทึกทางการบัญชี  รายงาน  ตลอดจนวิธีการและอุปกรณตางๆ ท่ีไดนํามาใช
ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน และการเงินของกิจการแหงใดแหงหนึ่ง  ใหแกฝาย
จัดการเพื่อชวยใหฝายจัดการสามารถปฏิบัติหนาท่ีอันอยูในความรับผิดชอบของตนใหลุลวงไป
ดวยดี   และเพื่อเสนอขอมูลแกบุคคลภายนอกผูมีสวนเกี่ยวของกิจการนั้น เชน ผูถือหุน เจาหนี้ และ
สวนราชการ  เปนตน 
  รายไดจากคาบริการ  

 ในการกําหนดวิธีการควบคุมรายไดจากคาบริการนั้นอาจนําหลักการที่สําคัญ
บางอยางของการขายสินคามาใชไดบาง  เปนตนวา กิจการท่ีมีรายไดจากคาบริการซอมและ
บํารุงรักษา   แผนกซอมและบํารุงรักษาจะตองใหลูกคาเซ็นตช่ือไวในใบส่ังจางเพ่ือเปนหลักฐาน
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และหัวหนาแผนกซอมและบํารุงรักษาจะตองออกใบส่ังท่ีจะปฏิบัติงานจึงจะเขียนใบเบิกพัสดุตางๆ 
ท่ีจะใชเม่ือไดทําการซอมสินทรัพยของลูกคาเสร็จเรียบรอยแลว   ผูปฏิบัติงานจะตองทํารายงานการ  
ปฏิบัติงานโดยใหลูกคาเซ็นช่ือไวเพื่อเปนหลักฐานการรับมอบงาน  และรายงานน้ีจะสงใหแผนก 
ออกบิลเก็บเงินซ่ึงมี  3 ฉบับ  ฉบับท่ี 1 และ 2 สงใหลูกคาโดยใหลูกคาเซ็นรับในฉบับท่ี 1 แลวนํา
กลับมาใหแผนกการเงินเพื่อออกใบเสร็จรับเงินเม่ือถึงกําหนดชําระ  ฉบับท่ี 3 ใชลงสมุดรายวัน
รายไดและบัญชีลูกหนี้รายตัวแลวนําไปเก็บไวในแฟมโดยเรียงลําดับเลขท่ี 
  ระบบบัญชีเก่ียวกับการจาย (นภาพร ณ เชียงใหม , 2547) 
  การวางระบบการจายเงินท่ีรัดกุม  ควรกําหนดเปนนโยบายใหจายเงินทุกคร้ังในรูป
ของเช็คเปนอันดับแรก    ถามีความจําเปนตองจายในรูปเงินสดใหจายเงินจากธนาคารในรูปของเช็ค
แลวนําเช็คไปเบิกเงินมาเก็บไวจํานวนหน่ึงเพื่อเปนเงินสดหมุนเวียนไวใชจาย   การจายดวยเงินสด
ควรเปนรายจายเล็กๆ นอยๆ  โดยเงินสดท่ีเก็บไวใชจายนี้ควรกําหนดจํานวนเล็กนอยเพียงใหเกิด
สภาพคลองแกกิจการ เรียกเงินสดจํานวนนี้วา  เงินสดยอย เพื่อสะดวกตอการควบคุมเงินสด 
   

1.2  การเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเท่ียว  มีภาษีท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 1) ภาษีเงินไดนิติบุคคล  (กรมสรรพากร, 2549) 

  ภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนภาษีอากรประเภทหน่ึงท่ีบัญญัติไวในประมวลรัษฎากร 
จัดเก็บจากเงินไดของบริษัท หรือ หางหุนสวนนิติบุคคลมีหลักการจัดเก็บท่ีสําคัญๆ  ดังนี้ 

 1.1)  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
   ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดแก บริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลท่ีจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอ่ืนๆ  
ท่ีไมไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย ดังนี้  
   (ก)  บริษัท  หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ไดแก
บริษัท จํากัด บริษัทมหาชน จํากัด   หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน  
   (ข)  บริษัท  หรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 
ซ่ึงมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย  
   (ค)   กิจการซ่ึงดําเนินการเปนทางคา หรือหากําไร โดย 
    -  รัฐบาลตางประเทศ 
    -  องคการของรัฐบาลตางประเทศ 
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    -  นิติบุคคลอ่ืนท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ 
   (ง)  กิจการรวมคา (Joint Venture) ไดแก กิจการท่ีดําเนินการรวมกันเปน
ทางการคาหรือหากําไร  
   (จ)  มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิ
หรือสมาคมท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนองคการหรือสถานสาธารณกุสล 
   (ฉ)  นิติบุคคลท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราช
กิจจานุเบกษาใหเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร 
 

 1.2)  ฐานภาษีของภาษีเงินไดนิติบุคคล 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคล คํานวณจากเงินไดท่ีใชเปนหลักฐานในการคํานวณ
ภาษีคูณดวยอัตราภาษีท่ีกําหนด    ดังนั้นเงินไดท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือฐานภาษีเงินได
นิติบุคคลนั้นโดยท่ัวไป ไดแก  กําไรสุทธิท่ีคํานวณตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  แตเพื่อความเปนธรรม
และอุดชองวางในการจัดเก็บภาษีเงินได     จึงไดมีการบัญญัติจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากเงินได
หรือฐานภาษีท่ีแตกตางกันดังนี้   ฐานกําไรสุทธิ   ฐานยอดรายไดกอนหักรายจาย  ฐานเงินไดท่ีจาย
จากหรือในประเทศไทย  ฐานการจําหนายเงินกําไรออกไปจากประเทศไทย 
 

 1.3)  กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
   ตามประมวลรัษฎากรไดกําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิ  โดยคํานวณจากรายไดซ่ึงไดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการท่ี
กระทําในรอบระยะเวลาบัญชีหักดวยรายจายตามเง่ือนไขท่ีระบุในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี 
   การคํานวณรายไดและรายจายดังกลาวใหใชเกณฑสิทธ์ิโดยใหนํารายไดท่ี
เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีใด   แมวาจะยังไมไดรับชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวม
คํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น    และใหนํารายจายท้ังส้ินท่ีเกี่ยวกับรายไดนั้นแมจะ   
ยังมิไดจายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมเปนรายจายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
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 1.4)  อัตราภาษีสําหรับการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิ 
   (ก)  ภาษีจากกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล รอยละ 30  
   (ข)  ภาษีจากกําไรสุทธิเฉพาะกรณีท่ีไดจากการประกอบกิจการวิเทศธน
กิจตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย ลงวันท่ี 
16 กันยายน 2535  รอยละ 10 
 
   1.5)  การยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษี 
   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีเสียภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิจะตองยื่น
แบบแสดงรายการและชําระภาษีดังนี้ 
    (ก)  การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงรอบจะตองยื่นแบบแสดง
รายการพรอมชําระภาษี (ถามี) ตามแบบ ภ.ง.ด. 51 ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดทายของทุก 6 เดือน
แรกของรอบระยะเวลาบัญชี 
    (ข)  การเสียภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิเม่ือส้ินรอบ ระยะเวลาบัญชี
จะตองยื่นแบบแสดงรายการพรอมชําระภาษี (ถามี) ตามแบบภ.ง.ด. 50  ภายใน 150 วันนับแตวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี 

   (ค) ในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท หรือหางหุนสวน 
นิติบุคคล ซ่ึงประกอบกิจการใหบริการขายต๋ัวโดยสารโดยเปนตัวแทนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลซ่ึงประกอบกิจการใหบริการรับขนคนโดยสารระหวางประเทศโดยอากาศ     

   ในกรณีท่ีเปนตัวแทนท่ีไดรับแตงต้ังรายไดท่ีตองนํามารวม
คํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 65 แหงประมวลรัษฎากร หมายถึง รายได
ท่ีไดรับหรือพึงไดรับจากการใหบริการเปนตัวแทนขายต๋ัวโดยสารใหบริษัทสายการบินโดยให
คํานวณจากคาบริการที่ไดเรียกเก็บจากบริษัทสายการบิน  
                          ในกรณีท่ีเปนตัวแทนชวง  
    -  กรณีตัวแทนชวงเปนผูใหบริการตามมาตรา 77/1(10) แหงประ 
มวลรัษฎากรแกตัวแทนท่ีไดรับแตงต้ัง รายไดท่ีตองนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได
นิติบุคคลตามมาตรา 65 แหงประมวลรัษฎากรหมายถึงรายไดท่ีไดรับหรือพึงไดรับจากการ
ใหบริการแกตัวแทนท่ีไดรับแตงต้ังโดยคํานวณจากคาบริการท่ีไดเรียกเก็บจากตัวแทนท่ีไดรับ
แตงต้ังจากบริษัทสายการบิน  
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                           -  กรณีตัวแทนชวงเปนผูใหบริการตามมาตรา 77/1(10) แหงประ 
มวลรัษฎากรแกคนโดยสารซ่ึงใชบริการโดยสาร  โดยมิไดใหบริการแกตัวแทนท่ีไดรับแตงต้ัง
รายไดท่ีตองนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 65 แหงประมวล
รัษฎากร หมายถึง รายไดท่ีไดรับหรือพึงไดรับจากการใหบริการแกคนโดยสารซ่ึงใชบริการโดยสาร
โดยใหคํานวณจากคาบริการที่ไดเรียกเก็บจากคนโดยสาร  
 

 2)  ภาษีมูลคาเพิ่ม (กรมสรรพากร, 2549) 
  ผูประกอบการที่ขายสินคาหรือใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเปนปกติธุระ   

ไมวาจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา  คณะบุคคลหรือหางหุนสวนสามัญท่ีมิใชนิติ
บุคคล  หรือนิติบุคคลใดๆ  หากมีรายรับจากการขายสินคาหรือใหบริการเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป           
มีหนาท่ีตองยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อเปนผูประกอบการจดทะเบียน โดยคํานวณภาษีท่ี
ตองเสียจากภาษีขายหักดวยภาษีซ้ือ 
   2.1) หนาท่ีของผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
       (ก)  เรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซ้ือสินคาหรือผูรับบริการ และ
ออกใบกํากับภาษีเพื่อเปนหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม 
    (ข)  จัดทํารายงานท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงไดแก  รายงานภาษีซ้ือ
รายงานภาษีขาย  รายงานสินคาและวัตถุดิบ 
    (ค)   ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีตามแบบ ภ.พ. 30 
 
   2.2)  กําหนดเวลายื่นแบบ 
     ผูประกอบการจดทะเบียนตองยื่นแบบ  ภ .พ .  30 พรอมชําระภาษี 
มูลคาเพิ่ม (ถามี) เปนรายเดือนทุกเดือนภาษี   ไมวาจะมีการขายสินคาหรือใหบริการในเดือนภาษี
นั้นหรือไมก็ตาม โดยใหยื่นแบบภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป  ในกรณีผูประกอบการมีสถาน
ประกอบการหลายแหงใหแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีรวมกัน (ภ.พ. 02) เม่ือไดรับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแลว สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกันไดต้ังแตเดือนภาษีท่ีอธิบดี
กําหนดเปนตนไป 
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    กรณีท่ีผูประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มไว
ไมถูกตองครบถวน ไมวาการคลาดเคล่ือนนั้นจะเปนเหตุใหจํานวนภาษีในเดือนภาษีเปล่ียนแปลง
ไปหรือไมก็ตาม   จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มเติมไดอีกพรอมกับชําระภาษี (ถามี) 
ใหถูกตองครบถวน  ณ  หนวยงานท่ีไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่มไวกอน      
    ในกรณีท่ีเปนตัวแทนท่ีไดรับแตงต้ัง คาบริการท่ีตองนํามารวมคํานวณเปนมูลคา
ของฐานภาษีตามมาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากรหมายถึง มูลคาของคาบริการท่ีไดรับจากการ
ใหบริการเปนตัวแทนขายต๋ัวโดยสารใหบริษัทสายการบิน โดยใหคํานวณจากคาบริการที่ไดเรียก
เก็บจากบริษัทสายการบิน และตัวแทนท่ีไดรับแตงต้ังมีหนาท่ีตองออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 
แหงประมวลรัษฎากร สําหรับคาบริการดังกลาวใหบริษัทสายการบิน  
                         ในกรณีท่ีเปนตัวแทนชวง  
                       -  กรณีตัวแทนชวงเปนผูใหบริการตามมาตรา 77/1(10) แหงประมวลรัษฎากรแก
ตัวแทนท่ีไดรับแตงตั้ง    คาบริการท่ีตองนํามารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79   
แหงประมวลรัษฎากร  หมายถึง  มูลคาของคาบริการที่ไดรับจากการใหบริการเปนตัวแทนขายต๋ัว
โดยสารใหตัวแทนท่ีไดรับแตงต้ัง   โดยใหคํานวณจากคาบริการท่ีไดเรียกเก็บจากตัวแทนท่ีไดรับ
แตงต้ังจากบริษัทสายการบิน   และตัวแทนชวงมีหนาท่ีตองออกใบกํากับภาษี ตามมาตรา 86/4     
แหงประมวลรัษฎากร   สําหรับคาบริการดังกลาวใหตัวแทน  
                              -  กรณีตัวแทนชวงเปนผูใหบริการตามมาตรา 77/1 (10) แหงประมวลรัษฎากร   
แกคนโดยสารซ่ึงใชบริการโดยสาร  โดยมิไดใหบริการแกตัวแทนท่ีไดรับแตงตั้ง   คาบริการที่ตอง
นํามารวมคํานวณเปนมูลคาของฐานภาษีตามมาตรา 79 แหงประมวลรัษฎากร  หมายถึง มูลคาของ
คาบริการท่ีไดรับจากการใหบริการซ้ือต๋ัวโดยสารใหแกคนโดยสาร  โดยใหคํานวณจากคาบริการท่ี
ไดเรียกเก็บจากคนโดยสาร    และตัวแทนชวงมีหนาท่ีตองออกใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/6  แหง 
ประมวลรัษฎากรสําหรับคาบริการใหคนโดยสารหรือผูรับบริการ  โดยใหแยกออกจากใบกํากับ
ภาษีท่ีตัวแทนท่ีไดรับแตงต้ังออกใหคนโดยสารหรือผูรับบริการ  สําหรับคาโดยสาร คาธรรมเนียม   
และประโยชนอ่ืนใดท่ีเรียกเก็บในราชอาณาจักรกอนหักรายจายใดๆ  เนื่องในการรับขนคนโดยสาร 
โดยใบกํากับภาษีท่ีตัวแทนชวงออกเพ่ือเรียกเก็บคาบริการดังกลาว   จะตองระบุใหชัดแจงวาเปน
คาบริการสําหรับการซ้ือต๋ัวโดยสารเลขท่ีใด ของบริษัทสายการบินใด  
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 3)  ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย (สมเดช โรจนคุรีเสถียร และคณะ, 2547) 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย  ถือเปนเครื่องมือทางภาษีอากรชนิดหนึ่งท่ีจะควบคุมผูมีเงินได

ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลวาไดเสียภาษีเงินไดครบถวนหรือไม  โดยกําหนดให       
ผูจายเงินมีหนาท่ีหักภาษีแลวนําสงกรมสรรพากรภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป  และเปนการเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  อีกวิธีหนึ่งดวย ดังนั้นภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายจะแบงออกเปน 

  (1)  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจาย 
  (2)  ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ท่ีจาย  ตามมาตรา 3 เตรส  ตามมาตรา 69 

ทวิ   ตามมาตรา 69 ตรี 
  (3)  ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 
  (4)  ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 70 ทวิ 
 

   3.1) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจาย 
   การหักภาษี ณ ท่ีจายตามมาตรา 50 ไดกําหนดใหบุคคล หางหุนสวน 
บริษัท สมาคม  หรือคณะบุคคลผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินไดไวทุกคราวท่ี
จายเงินไดพึงประเมินใหแกบุคคลธรรมดา    เงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา 40 
และรวมถึงเงินคาภาษีอากรท่ีผูจายเงินหรือผูอ่ืนออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตางๆ ดังกลาว  
ไมวาในทอดใด หรือในปภาษีใดก็ตาม   ใหถือเปนเงินไดประเภทและของปภาษีเดียวกันกับเงินได
ท่ีออกแทนใหนั้น 
   การหักภาษีเงินไดตามมาตรา 3 เตรส แหงประมวลรัษฎากร 
   นอกจากการหักภาษี ณ ท่ีจายจากเงินไดบางประเภทท่ีจายใหกับบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดดังท่ีไดกลาวมาแลว    ยังมีคําส่ังกรมสรรพากรที่ออก
ตามความในมาตรา 3 เตรส และกฎกระทรวงฉบับท่ี 144 (พ.ศ. 2522) ท่ีส่ังใหผูจายเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40  ท่ีไมมีหนาท่ีหักภาษีเงินไดตามมาตรา 50 มาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี      
เปนผูมีหนาท่ีหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคล ณ ท่ีจายตามหลักเกณฑ 
เง่ือนไข และอัตราท่ีกําหนดโดยมีคําส่ังกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528   ซ่ึงไดมีการแกไขปรับปรุง
โดยคําส่ังกรมสรรพากรอีกหลายฉบับเพื่อเพิ่มรายการจายเงินได   และผูจายเงินไดท่ีมีหนาท่ีหัก    
ใหภาษี ณ ท่ีจายจากการจายเงินตามสัญญารายหนึ่งๆ  ต้ังแต 1,000 บาทข้ึนไป  แมวาการจายเงินนั้น
คราวหน่ึงๆ ไมถึง 1,000 บาท  ก็ตาม 
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   3.2) การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล  ณ  ท่ีจายไดตามมาตรา 65 ทวิ และ    
65 ตรี (ยุพดี ศิริวรรณ , 2546)   มีรายละเอียดดังนี้  

   (ก)   การหักภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 69 ทวิ  ในกรณีรัฐบาล 
องคการของรัฐบาล เทศบาล  หรือองคการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืนจายเงินไดพึงประมินตามมาตรา 
40 ไมวาประเภทใดใหบริษัท หางหุนสวนนิติบุคคลตั้งแต 500 บาทขึ้นไปใหคํานวณหักภาษี          
ณ  ท่ีจายในอัตรารอยละ 1 

   (ข) การหักภาษีเงินไดนิติบุคคล ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 69 ตรี      
ในกรณี บุคคล หางหุนสวน บริษัท หางหุนสวนนิติบุคคล สมาคม หรือคณะบุคคลท่ีจายเงินได    
พึงประเมินคาขายอสังหาริมทรัพยใหแก  บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหหักภาษี ณ ท่ีจาย     
ในอัตรารอยละ 1    และนําสงตอพนักงานเจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในวันท่ีมีการ
จดทะเบียนโดยเปรียบเทียบราคาขายกับราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อนําราคาท่ีสูงกวามาใชคํานวณ
ภาษีหัก  ณ  ท่ีจาย 
 
   3.3)  หนาท่ีของผูมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย  (สมเดช โรจนคุรีเสถียร 
และคณะ, 2547)  ประมวลรัษฎากรไดกําหนดใหผูมีหนาท่ีจายเงินไดพึงประเมินมีหนาท่ีหักภาษี 
เงินได  ณ ท่ีจายจากผูรับเงิน   ผูมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายจึงมีหนาท่ีปฏิบัติดังตอไปนี้ 
    (ก)  คํานวณหักภาษี ณ ท่ีจายไวทุกคราวในทันทีท่ีมีการจายเงิน
ไดพึงประเมินตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดใหถูกตองครบถวน 
    (ข)  ผูมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายมีหนาท่ียื่นแบบยื่นรายการ
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายแลวแตกรณี    ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด พรอมท้ังนําสงเงิน
ภาษีภายในเวลาและสถานท่ีท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด  ไมวาผูมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายจะ
ไดหักภาษีเงินไดไวแลวหรือไมก็ตาม ไดแก  ภ.ง.ด. 1   ภ.ง.ด. 2    ภ.ง.ด. 3   ภ.ง.ด. 53   ภ.ง.ด. 54 
    (ค)  ผูมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายตองยื่นแบบยื่นรายการภาษี
เงินไดหัก ณ ท่ีจาย แลวแตกรณีตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด   โดยการสรุปการจายเงินไดและจํานวน
เงินภาษีท่ีไดนําสงไวในปภาษีท่ีลวงมาแลวภายในเวลาและสถานท่ีท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก     
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)  จัดทําแบบแจงขอความและรายละเอียดเกี่ยวกับผูมีเงินไดท่ี
เปนคนตางดาวมีขอความอยางนอยตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด  โดยยื่นตอเจาพนักงานประเมินพรอม
กับการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 2  หรือ  ภ.ง.ด. 3  แลวแตกรณี 
    (จ)  ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย ตามแบบท่ีอธิบดี
กําหนดแสดงรายการหักภาษี ณ ท่ีจายท่ีไดหักไวแลวในปภาษีใหแกผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย 2 ฉบับ   
มีขอความตรงกันภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
    (ฉ)  จัดทําบัญชีพิเศษแสดงรายการหักภาษี ณ ท่ีจายและการนํา 
สงภาษี มีขอความอยางนอยตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด 
    (ช)  มีและใชเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร โดยผูมีหนาท่ีหักภาษี 
ณ ท่ีจายจะตองกรอกเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของตนเองและของผูถูกหักภาษี ณ ท่ีจายไวใน
แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ท่ีจาย และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจายดวย 
 
2.  ทบทวนวรรณกรรม 

จรรยา  ดาวลับเมฆ (2542) ไดศึกษาการบันทึกบัญชีของกิจการบริการทองเท่ียวโดยการ
เก็บรวบรวมขอมูลและการสัมภาษณ  สอบถาม   ซ่ึงอธิบายไววา กิจการบริการทองเท่ียวเปนกิจการ
ท่ีมีรายการเกิดข้ึนไมเหมือนกับกิจการประเภทอ่ืน วิธีการบันทึกบัญชีจึงสรุปไดดังนี้ 
 1)  บันทึกรายไดของกิจการในสมุดรายวันท่ัวไป 
 2)  บันทึกคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามบิลคาใชจายในสมุดรายวันท่ัวไป 
 3)  บันทึกรายไดและคาใชจายของกิจการในบัญชีแยกประเภท ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไว 
และนํามาลงในรายละเอียดคาใชจายประจําป 
 4)  นํารายไดมาลงในสมุดเงินสดรับ 
 5)  นําคาใชจายมาลงในสมุดเงินสดจาย 
 6)  เม่ือถึงวันส้ินงวดบัญชี ปดบัญชีแยกประเภทรายไดและคาใชจายเพื่อนํามาทํางบการเงิน 
 7)  คิดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยถาวรแลวบันทึกลงในแบบฟอรมคาเส่ือม 
 8)  ทํางบการเงิน และรายละเอียดภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 
 9)  นํางบการเงินท่ีทําเสร็จแลว ใหผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 10)  นํางบการเงินท่ีเซ็นรับรองแลว สงใหกรมทะเบียนการคา 
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ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการบันทึกบัญชีของกิจการบริการทองเท่ียว 
 1) เนื่องจากกิจการบริการทองเท่ียวจะตองเดินทางเพื่อนํานักทองเท่ียวไปในสถานท่ีตาง ๆ
ซ่ึงเอกสารในการลงบัญชี เชน ใบกํากับภาษีอาจจะสูญหาย  จึงทําใหกิจการไมสามารถนําใบกํากับ
ภาษีมาคํานวณภาษีซ้ือ เพื่อลดยอดภาษีขายได จึงทําใหกิจการตองเสียภาษีในจํานวนมาก 
 2)  ความลาชาของเอกสารท่ีเจาของกิจการสงมอบใหกับสํานักงานบัญชีจึงทําใหสํานักงาน
ไดขอมูลท่ีไมทันตอเหตุการณ     บางคร้ังเอกสารท่ีใชสําหรับเสียภาษีไดรับลาชาทําใหกิจการเกิน
กําหนดท่ีตองเสียภาษี  จึงทําใหเสียคาปรับ และเงินเพิ่ม 
 3)  เนื่องจากสํานักงานบัญชีมีความรับผิดชอบหลายกิจการ  จึงทําใหเกิดความบกพรองใน
การใหบริการ  เชน อาจจะลาชาในการจัดทํางบการเงิน 
 4)  พนักงานบัญชีของสํานักงานมีประสบการณนอยเกินไป จึงทําใหการตัดสินใจในการ
บัญชีไมแนนอน หรือไมกลาตัดสินใจ 
 
 อารยา พัชรเมธา (2543) ไดทําศึกษาเร่ือง ลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจจัดนําเท่ียวและ
ศึกษาการบัญชีของธุรกิจจัดนําเท่ียว  โดยเนนธุรกิจจัดนําเท่ียวประเภทจัดนํานักทองเท่ียว
ตางประเทศเขามาเท่ียวในประเทศไทย    วิธีการศึกษาทําการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณฝายบัญชี
ของธุรกิจจัดนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 แหง เปนสาขาของบริษัทจัดนําเท่ียวในกรุงเทพฯ 
2 แหง   อีก 2 แหงเปนผูจัดนําเท่ียวทองถ่ิน และศึกษาขอมูลทางวิชาการจากหนังสือและวารสาร
ตางๆ    

ผลการศึกษาทําใหทราบถึงลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจจัดนําเท่ียว  โครงสรางการ
แบงสวนงาน  ขอบังคับการจัดต้ังธุรกิจ  วิธีการหาลูกคา  รายไดหลักของธุรกิจนําเท่ียวไดแก รายได
จากการใหบริการนําเท่ียว และรายไดรองไดแก  คานายหนา   รวมถึงรายไดจึงมีท้ังสวนท่ีเขาขาย
ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม และบางสวนไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม   ตนทุนการใหบริการจัดนํา
เท่ียวท่ีประกอบดวยคาท่ีพัก คาอาหาร คาพาหนะ และคาใชจายดําเนินการอ่ืนๆ  การบัญชีธุรกิจจัด
นําเท่ียวในสวนของระบบบัญชีนั้นประกอบดวย  การออกแบบประเภทเอกสารทางการบัญชี    
สมุดรายวันข้ันตน  บัญชีแยกประเภท  วิธีการบันทึกรายการ  การรายงาน  ตลอดจนการกําหนด
วิธีการปฏิบัติงานในการดําเนินงานดานตางๆ  นับเปนสวนประกอบท่ีทําใหธุรกิจสามารถดําเนินไป
ไดดวยดีซ่ึงตองยึดถือหลักการควบคุมภายใน   แนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองในการรับรูรายได คาใชจาย  
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การวัดคาสินทรัพยและหน้ีสิน  รวมท้ังมีการศึกษาประเด็น  ปญหาทางภาษีอากร  เพื่อใหธุรกิจ
สามารถจัดทําหลักฐาน  และบัญชีไดอยางถูกตอง 

 

 


