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บทที่ 5
แนวทางในการจัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเที่ยว
ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย
ซึ่งผลจากการสงแบบสอบถามไดกลาวไวแลวในบทที่ 4 และการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดทําบัญชีของ
ธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมที่ขึ้นทะเบียนและนําสงงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
จํานวน 3 ราย ผลจากการสัมภาษณพบวา ผูทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวยังขาดความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติทางดานบัญชีและการเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเที่ยวที่ถูกตอง เชน พนักงานบัญชีของ
ธุรกิจนําเที่ยวยังคงใชเกณฑเงินสดในการจัดทําบัญชี มีการนําใบกํากับภาษีซื้อของรถยนตสวน
บุคคลมาเปนภาษีซื้อ และในการกรอกแบบฟอรม ภ.พ. 30 สวนของรายไดคาขนสงมีการกรอกใน
ชองยอดขายรวมและชองยอดขายที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 0 เปนตน ผลจากการสงแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ สามารถนํามาพัฒนาเปนแนวทางในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวที่จําเปน
โดยไดทําการสมมติบริษัทตัวอยางขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําบัญชีและเสียภาษีอากรของ
ธุรกิจนําเที่ยว ดังนี้
บริษัท นําเที่ยวเชียงใหม จํากัด ประกอบธุรกิจใหบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวตางชาติ โดยใหบริการนําเที่ยวเฉพาะภายในประเทศ และมีบริษัทตัวแทนจัดนําเที่ยว
ประจําอยูที่กรุงเทพสงนักทองเที่ยวมาให การใหบริการของบริษัท นําเที่ยวเชียงใหม จํากัด มีดัง
ตอไปนี้
(1) บริการนําเที่ยว
(2) บริการขนสงผูโดยสาร
(3) บริการสํารองที่พัก โดยเปนตัวแทนสํารองที่พักใหแกตัวแทนจัดนําเที่ยว
(4) บริการจําหนายตั๋วเครื่องบิน โดยสํารองตั๋วเครื่องบินจากกิจการคูคาที่เปน
ตัวแทนจําหนายตั๋วเครื่องบิน
(5) บริการเชารถพรอมคนขับ
บริษัท นําเที่ยวเชียงใหม จํากัด เปนผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม มีรายไดจาก
การใหบริการทั้งในสวนของรายไดที่มีภาษีมูลคาเพิ่มและรายไดที่ไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม บริษัทไดขึ้น
ทะเบียนและนําสงงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา มีพนักงานภายในบริษัทจํานวน 50 คน
และมีแผนกบัญชีที่จัดทําบัญชีและทําการปดงบประจําป จัดทํารายงานทางการเงินภายในกิจการ
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จากการสมมติบริษัทตัวอยางขางตน ธุรกิจนําเที่ยวมีแนวทางในการจัดทําบัญชีและการเสีย
ภาษีอากรที่จําเปน โดยแบงเปน 7 ประเด็นดังตอไปนี้
1. การจัดทําผังบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว
ในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวมีความจําเปนอยางยิ่งที่แผนกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว
จะตองทําการวางผังบัญชีภายในกิจการใหเปนมาตรฐาน เพื่อความถูกตอง รวดเร็วในการจําแนก
ประเภทของรายการคาที่เกิดขึ้นในธุรกิจนําเที่ยว และสะดวกในการบันทึกบัญชีใหถูกตอง รวมถึง
งายตอการจัดทํางบการเงินของธุรกิจนําเที่ยว ผังบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวประกอบดวย 5 หมวด
ดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 สินทรัพย
หมวดที่ 2 หนี้สิน
หมวดที่ 3 ทุนหรือสวนของเจาของ
หมวดที่ 4 รายได
หมวดที่ 5 คาใชจาย
ในการกําหนดโครงสรางรหัสบัญชี สามารถกําหนดไดดังนี้
โครงสรางการกําหนดรหัสบัญชี
XX - XX - XX - XX

รหัสแสดงรายชื่อบัญชีเฉพาะ
รหัสแสดงรายชื่อประเภทรายการ
รหัสแสดงรายชื่อหมวดบัญชีทั่วไป
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ตารางที่ 5-1 แสดงผังบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว
รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
10-00-00-00
สินทรัพย
11-00-00-00
สินทรัพยหมุนเวียน
11-01-00-00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
11-01-01-00
เงินสด
11-01-02-00
เงินฝากธนาคาร
11-01-02-01
เงินฝากกระแสรายวัน
11-01-02-02
เงินฝากออมทรัพย
11-01-02-03
เงินฝากประจํา
11-02-00-00
ลูกหนี้การคา
11-02-01-01
ลูกหนี้การคา- บริษัท ก จํากัด
11-02-01-02
ลูกหนี้การคา- บริษัท ข จํากัด
11-03-00-00
ลูกหนี้เงินยืมพนักงาน
11-04-00-00
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
11-04-01-00
คาใชจายจายลวงหนา
11-04-03-00
ภาษีมูลคาเพิ่ม
11-04-03-01
ภาษีซื้อ
11-04-03-02
ภาษีซื้อรอตัดบัญชี
11-04-04-00
ลูกหนี-้ กรมสรรพากร
11-04-05-00
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลจายลวงหนา
11-04-06-00
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลถูกหัก ณ ที่จาย
11-04-07-00
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลรอตัดบัญชี
14-00-00-00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
14-01-00-00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
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ตารางที่ 5-1 แสดงผังบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
14-01-01-00
ที่ดิน
14-01-02-00
อาคาร
14-01-03-00
ยานพาหนะ
14-01-04-00
เครื่องมือและอุปกรณ
14-01-05-00
เครื่องตกแตงสํานักงาน
14-01-06-00
เครื่องใชสํานักงาน
14-01-07-00
อุปกรณสํานักงาน
14-02-00-00
คาเสื่อมราคาสะสม
14-02-01-00
อาคาร
14-02-02-00
ยานพาหนะ
14-02-03-00
เครื่องมือและอุปกรณ
14-02-04-00
เครื่องตกแตงสํานักงาน
14-02-05-00
เครื่องใชสํานักงาน
14-02-06-00
อุปกรณสํานักงาน
15-00-00-00
สินทรัพยอื่น
20-00-00-00
หนี้สิน
21-00-00-00
หนี้สินหมุนเวียน
21-01-00-00
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
21-02-00-00
เจาหนีก้ ารคา
21-02-01-01
เจาหนีก้ ารคา – บริษัท กก จํากัด
21-03-00-00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
21-03-01-00
คาใชจายคางจาย
21-03-01-01
คาธรรมเนียมเงินเดือนคางจาย
21-03-01-02
คาประกันสังคมคางจาย
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ตารางที่ 5-1 แสดงผังบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
21-03-01-03
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลคางจาย
21-03-01-04
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย
21-03-01-05
คาใชจายคางจายอื่น
21-03-02-00
รายไดรับลวงหนา
21-03-03-00
ภาษีมูลคาเพิ่ม
21-03-03-01
ภาษีขาย
21-03-03-02
ภาษีขายรอการเรียกเก็บ
21-03-04-00
เจาหนี-้ กรมสรรพากร
22-00-00-00
หนี้สินระยะยาว
22-01-00-00
เงินกูย ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน
22-02-00-00
เงินกูย ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
30-00-00-00
สวนของผูถือหุน
31-00-00-00
ทุนหุนสามัญ
32-00-00-00
กําไร(ขาดทุน)สะสม
40-00-00-00
รายได
41-01-00-00
รายไดจากการใหบริการ
41-01-00-00
รายไดจากการใหบริการตาง ๆ
41-01-01-00
รายไดจากการใหบริการนําเที่ยว
41-01-02-00
รายไดจากการใหบริการขนสง
41-01-03-00
รายไดจากการใหบริการเชารถ
41-02-00-00
รายไดจากการจําหนายบริการตาง ๆ
41-02-01-00
รายไดจากการจําหนายตั๋วเครื่องบิน
41-03-00-00
รายไดคานายหนา
41-03-01-00
รายไดคานายหนาจากการจําหนายทีพ่ ัก
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ตารางที่ 5-1 แสดงผังบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
42-00-00-00
รายไดอื่น
42-01-00-00
ดอกเบี้ยรับ
42-02-00-00
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายสินทรัพย
42-03-00-00
รายไดอื่น
50-00-00-00
คาใชจาย
51-00-00-00
ตนทุนบริการ
51-01-00-00
คาบริการขี่ชาง
51-02-00-00
คาบริการเรือ
51-03-00-00
คาบริการรถ
51-04-00-00
คาที่พัก
51-05-00-00
คาธรรมเนียมเขาชม
51-06-00-00
คาอาหารและเครื่องดื่ม
51-07-00-00
คาบริการจอดรถทาอากาศยาน
51-08-00-00
คาน้ํามัน
51-09-00-00
คาขนสง
51-10-00-00
คาเชารถ
51-11-00-00
คาตั๋วเครื่องบิน
51-12-00-00
คาใชจายในการทําทัวร
51-13-00-00
คาเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก
51-14-00-00
คาลวงเวลาทํางานมัคคุเทศก
51-15-00-00
คาคางแรมมัคคุเทศก
51-16-00-00
คาทิป
51-17-00-00
คาคอมมิชชั่นมัคคุเทศก
51-18-00-00
คาน้ําดื่มติดรถ
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ตารางที่ 5-1 แสดงผังบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
51-19-00-00
คาโบนัสขายทัวรมัคคุเทศก
52-00-00-00
คาใชจายในการขายและบริหาร
52-01-01-00
คาใชจายเกี่ยวกับรถ
52-01-02-00
คาซอมแซม
52-01-03-00
คาบริการบัตรเครดิต
52-01-04-00
คาธรรมเนียมธนาคาร
52-01-05-00
คาไปรษณียโทรเลข
52-01-06-00
คาโทรศัพท
52-01-07-00
คาน้ําประปา
52-01-08-00
คาไฟฟา
52-01-09-00
คาเครื่องเขียนและแบบพิมพ
52-01-10-00
คาอินเตอรเน็ท
52-01-11-00
คาเชาอาคารที่จอดรถ
52-01-12-00
คาเชาสํานักงาน
52-01-13-00
คาขยะ
52-01-14-00
คาประกันภัย
52-01-15-00
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
52-01-16-00
คารับรอง
52-01-17-00
คาใชจายในการสํารวจเสนทาง
52-01-18-00
คาสอบบัญชี
52-01-19-00
คานายหนา
52-01-20-00
คาภาษีซื้อไมขอคืน
52-01-21-00
ดอกเบี้ยจาย
52-02-00-00
เงินเดือน คาแรงงาน
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ตารางที่ 5-1 แสดงผังบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี
52-02-01-00
เงินเดือนพนักงาน
52-02-02-00
คาลวงเวลาทํางานพนักงาน
52-02-03-00
คาเบี้ยเลี้ยงพนักงาน
52-02-04-00
คาสวัสดิการพนักงาน
52-03-00-00
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
52-03-01-00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
52-03-02-00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
52-02-03-00
คาเบี้ยเลี้ยงพนักงาน
52-02-04-00
คาสวัสดิการพนักงาน
52-04-00-00
คาเสื่อมราคาสินทรัพย
52-04-01-00
คาเสื่อมราคา-อาคาร
52-04-02-00
คาเสื่อมราคา-ยานพาหนะ
52-04-03-00
คาเสื่อมราคา-เครื่องมือและอุปกรณ
52-04-04-00
คาเสื่อมราคา-เครื่องตกแตงสํานักงาน
52-04-05-00
คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน
52-04-06-00
คาเสื่อมราคา-อุปกรณสํานักงาน
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2. แบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีที่เกี่ยวของในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว
ในการดํ าเนิ น ธุรกิ จนํา เที่ ย วกอ ใหเ กิด รายการคาทั้งที่เ ป นรายได แ ละค า ใชจายจากการ
ใหบริการนําเที่ยว ซึ่งธุรกิจนําเที่ยวจะมีการจดบันทึกรายการคาที่เกิดขึ้นในแตละวัน ดังนั้นธุรกิจ
นําเที่ยวจึงมีการออกแบบแบบฟอรมเอกสารและสมุดรายวันตางๆ เพื่อใชจดบันทึกรายการคาที่
เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจนําเที่ยวใหเหมาะสม ซึ่งแบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 แบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีที่เกี่ยวของดานรายไดและลูกหนี้
เปนแบบฟอรมและสมุดบัญชีที่ธุรกิจนําเที่ยวใชในการจดบันทึกและรับรูรายการในสวน
ของรายไดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานและรายการในสวนของลูกหนี้ ไดแก
1) สมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันขาย
ในกรณีที่ธุรกิ จ นํ า เที่ย วได รับชํ า ระคาบริการนํา เที่ย วเมื่อ การใหบริการสิ้ น สุ ด
ธุรกิจนําเที่ยวจะรับรูเปนรายไดทันที ไมวาจะไดรับชําระเงินแลวหรือยังมิไดรับชําระเงินโดยที่
ธุรกิจนําเที่ยวจะถือวาเปนลูกหนี้ของธุรกิจนําเที่ยว ในการรับรูรายไดของธุรกิจนําเที่ยวจะบันทึก
รายการที่เกิดขึ้นลงในสมุดบัญชีที่เรียกวา “ สมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันขาย” ซึ่งเปนสมุด
รายวัน เฉพาะที่ ใ ชสํา หรับบั นทึกรายการขายหรือ การใหบริการทั้งเงิน เชื่อและเงิน สดโดยแยก
ออกเปนชองตางหากออกจากกัน
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค หนา 208)
2) รายงานภาษีขาย
ธุรกิจนําเที่ยวที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมีรายรับที่เกิน 1.8 ลานบาท/ป มีหนาที่
จดทะเบียนเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และมีหนาที่ในการยื่นแบบเพื่อชําระ
ภาษีมูลคา เพิ่มในทุ ก ๆ เดื อน แต กอ นที่ จ ะทําการคํ า นวณหาภาษีที่ตองชํ า ระผูประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มจะตองจัดทํารายงานภาษีขายเพื่อคํานวณหาภาษีขายในแตละเดือน และการ
บันทึกรายละเอียดรายไดลงในรายงานภาษีขายนั้น ตองเปนรายไดที่ไดรับชําระเงินแลวและธุรกิจ
นําเที่ยวไดทําการออกใบกํากับภาษีเพื่อเปนหลักฐานในการรับชําระเงินแลวเทานั้น นอกจากนี้หาก
เปนรายไดที่ไมมีภาษีมูลคาเพิ่มหรือไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มจะตองนําไปกรอกรวมเปนรายได
ของธุรกิจนําเที่ยว โดยกรอกจํานวนเงินลงในชองมูลคาสินคาหรือบริการดวยจํานวนเงินรวมของ
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รายไดคาขนสง แตจะไมกรอกจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มเนื่องจากเปนรายไดประเภทที่ไดรับการยกเวน
มิตองนํารายไดสวนนี้เสียภาษีมูลคาเพิ่ม
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค หนา 209)
3) สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีรายได
เปนสมุดบัญชีขั้นปลายที่ธุรกิจนําเที่ยวจัดทําขึ้นเพื่อสรุปยอดคงเหลือของรายไดที่
เกิดขึ้นจากการใหบริการของธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งเปนยอดคงเหลือที่ไดมาจากการผานรายการหรือ
การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันขาย โดยแยกประเภทของรายไดออกตาม
ลักษณะของการใหบริการ โดยที่ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีรายไดแตละ
ประเภทจะถูกนําไปจัดทํางบกําไรขาดทุน
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค หนา 210)
4) สมุดแยกประเภทยอยลูกหนี้
เปนสมุดบัญชีขั้นปลายที่แสดงยอดคงเหลือและรายการที่เกี่ยวของกับลูกหนี้แตละ
ราย ไดแ ก รายการให บริ การนํ า เที่ ย วแต ยังมิไ ดรับชํา ระ การคืน เงิ น คา บริการนํา เที่ย วใหแ ก
นักทองเที่ยว การรับชําระหนี้จากลูกหนี้ ซึ่งรายการบัญชีแยกประเภทยอยลูกหนี้เปนรายการผาน
รายการมาจากสมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันขาย โดยที่ยอดคงเหลือของลูกหนี้แตละราย
รวมกันแลวจะเทากับยอดลูกหนี้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค หนา 211)
2.2 แบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีที่เกี่ยวของกับวงจรรายคาใชจายและเจาหนี้
เปนแบบฟอรมและสมุดบัญชีที่ธุรกิจนําเที่ยวใชในการจดบันทึกและรับรูรายการในสวน
ของคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานและรายการในสวนของเจาหนี้ ไดแก
1) สมุดรายวันทั่วไป
เปนสมุดรายวันขั้นตนที่ใชบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจนําเที่ยว
ซึ่งเปนรายการคาทั่วไปหรื ออาจเปนรายการที่เกิด ขึ้นไมบอยนั ก เช น บันทึกการซื้อสินทรัพ ย
บันทึกคาเสื่อมราคาสินทรัพย บันทึกปรับปรุงบัญชีเมื่อตอนสิ้นงวดบัญชี เปนตน
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค หนา 212)
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2) สมุดรายวันจายเงิน/สมุดรายวันซื้อ
เปนสมุดรายวันขั้นตนที่ใชบันทึกรายการคาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรายจายของธุรกิจ
นําเที่ยวในกรณีที่ธุรกิจนําเที่ยวมีการใชบริการหรือซื้อสินคา ธุรกิจนําเที่ยวจะรับรูรายการที่เกิดขึ้น
เปนคาใชจายของธุรกิจนําเที่ยวในสมุดบัญชีที่เรียกวา สมุดรายวันจายเงิน/สมุดรายวันซื้อ ไมวาจะ
ทําการจายชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวหรือยังมิไดจายชําระเงินซึ่งถือเปนเจาหนี้ของธุรกิจนําเที่ยว
สมุดรายวันจายเงินและสมุดรายวันซื้อจะเปนสมุดรายวันเฉพาะที่ใชสําหรับบันทึกรายการใชบริการ
หรือซื้อสินคาทั้งเงินเชื่อและเงินสด โดยแยกออกเปนชองตางหากจากกัน
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค หนา 213)
3) สมุดบัญชีตนทุนบริการ
เปนสมุดบัญชียอยที่จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมคาใชจายที่มัคคุเทศกไดทําการจายไป
ขณะที่ใหบริการนําเที่ยว โดยนําขอมูลคาใชจายจากใบรายงานมัคคุเทศก มาแยกบันทึกลงในชอง
ชื่อบัญชีที่มีในสมุดบัญชีตนทุนบริการ เนื่องจากใบรายงานมัคคุเทศกที่มัคคุเทศกมีหนาที่จัดทํา
เพื่อรายงานคาใชจายที่ใชในการใหบริการนําเที่ยวในแตละวันมีปริมาณที่มาก สมุดบัญชีตนทุน
บริการจึงเปนสมุดบัญชีที่รวบรวมคาใชจายตนทุนบริการโดยจําแนกตามชื่อบัญชี และสรุปยอด
รวมในแต ล ะวั น เพื่ อ ความสะดวกในการนํ า ค า ใช จ า ยบั น ทึ ก ในสมุ ด รายวั น จ า ยเงิ น และสมุ ด
รายวันซื้อ
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค หนา 214)
4) ทะเบียนจายเช็ค
เป น สมุ ด บั ญ ชี ที่ ค วบคุ ม การจ า ยค า ใช จ า ยโดยเช็ ค ของธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วเพื่ อ เป น
หลักฐานสามารถตรวจสอบความถูกตองของการสั่งจายเช็ค และสะดวกในการเปรียบเทียบกับ
ยอดเงินฝากธนาคารของธุรกิจนําเที่ยว การจัดทําทะเบียนจายเช็คจะนํารายการจากใบสําคัญจายมา
ทําการจัดทําทะเบียนจายเช็ค
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค หนา 215)
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5) สมุดทะเบียนใบสําคัญจาย
เปนสมุดบัญชีที่ธุรกิจนําเที่ยวจัดทําขึ้นเพื่อควบคุมการจายเงินสําหรับคาใชจาย
ตางๆ ของธุรกิจนําเที่ยวทั้งการจายเงินที่แผนกการเงิน การจายเงินผานระบบเช็ค การจายชําระ
เจาหนี้ รวมถึงการออกใบสําคัญจายแลวแตผูรับเงินยังมิไดมารับเงิน ซึ่งการจัดทําสมุดทะเบียน
ใบสําคัญจายเพื่อความสะดวกในการควบคุม และทําการตรวจสอบการจายคาใชจายขอธุรกิจ
นําเที่ยวเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค หนา 216)
6) สมุดคุมใบสํารองคาใชจายรายตัวมัคคุเทศก
เปนสมุดบัญชีเฉพาะที่ธุรกิจนําเที่ยวจัดทําขึ้นเพื่อควบคุมการเบิกเงินทดรองจาย
และเพื่อปองกันการทุจริตของมัคคุเทศก ในกรณีที่มัคคุเทศกเบิกเงินทดรองจายไปเพื่อใชจาย
คาใชจายในขณะที่ใหบริการนําเที่ยว โดยมีใบสํารองคาใชจายเปนหลักฐานในการรับเงินทดรอง
จายจากธุรกิจนําเที่ยว และเมื่อมัคคุเทศกจัดทําใบรายงานมัคคุเทศกจะตองนําใบสํารองคาใชจาย
แนบเพื่อเปนรายการหักดวยทุกครั้ง โดยที่สมุดคุมใบสํารองคาใชจายรายตัวมัคคุเทศกจะจัดทําขึ้น
โดยแยกตามรายชื่อมัคคุเทศกของแตละคน
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค หนา 217)
7) รายงานภาษีซื้อ
ธุรกิจนําเที่ยวที่จดทะเบียนเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีหนาที่
ตองชําระภาษีมูลคาเพิ่มภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนภาษีนั้น ในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่มนั้นตองนําภาษีขายหักดวยภาษีซื้อของเดือนภาษีนั้น ดังนั้นธุรกิจนําเที่ยวจึงมีหนาที่
ตองจัดทํารายงานภาษีซื้อในการคํานวณหาภาษีซื้อ เพื่อนําไปหักออกจากภาษีขายและชําระภาษีใน
แต ล ะเดื อ นและในการจั ด ทํ า รายงานภาษี ซื้ อ นั้ น จะใช ข อ มู ล จากใบกํ า กั บ ภาษี ซื้ อ มาจั ด ทํ า
และสิทธิ์ที่จะนําใบกํากับภาษีซื้อมาถือเปนภาษีซื้อของธุรกิจนําเที่ยวไดนั้น ตองเปนใบกํากับ
ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจายที่เกี่ยวของโดยตรงในการดําเนินธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งใบกํากับภาษีซื้อที่ธุรกิจ
นํ า เที่ย วสามารถนํ ามาหั ก ออกจากภาษีข ายได ตอ งเปน ใบกํา กับ ภาษีซื้อที่ถูก ต อ งตามกฎเกณฑ
หลักเกณฑที่ประมวลรัษฎากรกําหนด
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค หนา 218)
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8) สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีคาใชจายตางๆ
เปนสมุดบัญชีขั้นปลายที่ธุรกิจนําเที่ยวจัดทําขึ้นเพื่อสรุปยอดคงเหลือของคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจใหบริการนําเที่ยว ซึ่งเปนยอดคงเหลือที่ไดมาจากการผานรายการ
หรือการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันจายเงินและสมุดรายวันซื้อ โดยแยกตามชื่อบัญชีคาใชจายตางๆ
โดยยอดคงเหลือของบัญชีบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีคาใชจายแตละบัญชีจะถูกนําไปจัดทํา
งบกําไรขาดทุน โดยรายละเอียดของสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีคาใชจายตางๆ และ
แบบฟอรมจะเหมือนกับบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีรายไดทุกอยางตามที่ไดกลาวไวแลว
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค หนา 219)
9) สมุดบัญชีทะเบียนสินทรัพยถาวร
เป น สมุด บัญชี ที่ธุร กิ จ นํา เที่ย วใช บั น ทึ ก ในกรณี ที่ซื้อ สิ น ทรัพ ยถาวรเพื่ อใชใ น
กิจการ เชน ซื้อรถตูเพื่อ ใชในการใหบริการนําเที่ยว ซื้อคอมพิวเตอรเพื่อใชในกิจการ เปนตน
จึ ง มี ก ารจดบั น ทึ ก ไว ใ นสมุ ด บั ญ ชี ท ะเบี ย นสิ น ทรั พ ย ถ าวรเพื่ อ บั น ทึ ก การเกิ ด รายการต า งๆ
ในการมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยถาวรของธุรกิจนําเที่ยว เชน บันทึกการซื้อสินทรัพยถาวร การขาย
สินทรัพยถาวร และการคิดคาเสื่อมราคา เปนตน เพื่อนํายอดคงเหลือของบัญชีสินทรัพยถาวรแต
ละบัญชีไปจัดทํางบดุลและนํายอดคงเหลือรวมของบัญชีคาเสื่อมราคาของสินทรัพยแตละบัญชีไป
รวมเปนคาใชจายในการจัดทํางบดุล
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค หนา 220)
จากแบบฟอร ม เอกสารและสมุ ด บั ญ ชี ที่เ กี่ ย วข อ งในการจัด ทํ าบั ญ ชีข องธุ ร กิ จ
นําเที่ยวขางตน จะเห็นไดวาแบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีตางๆ จะถูกนําไปใหในเหตุการณหรือ
รายการคาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งสามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้

88

ตารางที่ 5-2 ตารางสรุปแบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีที่เกี่ยวของในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว
ชื่อแบบฟอรมหรือสมุดบัญชี

วัตถุประสงค

ดานรายไดและลูกหนี้
1. สมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันขาย

แผนกบัญชี

2. รายงานภาษีขาย

แผนกบัญชี

3. สมุ ด บั ญ ชี แ ยกประเภททั่ ว ไปของบั ญ ชี
รายได

แผนกบัญชี

4. สมุดแยกประเภทยอยลูกหนี้

แผนกบัญชี

บันทึกรายการรายไดทั้งที่
ได รั บ เป น เงิ น สดหรื อ ยั ง
มิไดรับชําระเงิน
รวบรวมภาษีขายที่เกิดขึ้น
จากรายไดของกิจการ
แสดงยอดคงเหลื อ ของ
บัญชีรายไดแตละประเภท
ที่กิจการไดรับ
แสดงยอดคงเหลื อ ลู ก หนี้
ของกิจการในแตละราย

หลักฐานประกอบการบันทึก

- ใบสําคัญรับ
- ใบกํากับภาษีขาย/ใบเสร็จรับเงิน

ความถี่

ประจําวัน

- ใบกํากับภาษีขาย
- ใบเสร็จรับเงิน
- สมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันขาย

ประจําเดือน
ประจําวัน/เดือน

- สมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันขาย

ประจําวัน/เดือน
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แผนกที่จัดทํา
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ตารางที่ 5-2 ตารางสรุปแบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีที่เกี่ยวของในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
ชื่อแบบฟอรมหรือสมุดบัญชี

วัตถุประสงค

หลักฐานประกอบการบันทึก

ความถี่

ดานรายจายและเจาหนี้
1. สมุดรายวันทั่วไป

แผนกบัญชี

- ใบสําคัญจายหรือหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของแลวแตกรณีของรายการคา

2. สมุดรายวันจายเงินและสมุดรายวันซือ้

แผนกบัญชี

ประจําวัน/
ขึ้นอยูกับการ
นํามาใช
ประจําวัน

3. สมุดตนทุนบริการ

แผนกบัญชี

4. ทะเบียนจายเช็ค

หัวหนาแผนก
บัญชี

บันทึกรายการคาที่เกิดขึ้น
ทั่วไปหรือรายการที่เกิดขึ้น
ไมบอยนัก
บันทึกรายการคาที่เกี่ยวกับ
รายจายรวมถึงรายจายที่ยัง
มิไดชําระเงิน
รวบรวม จํ า แนกประเภท
คาใชจายที่เกิดขึ้นโดย
มัคคุเทศกในการให
บริการนําเที่ยว
บันทึกและควบคุมการสั่ง
จายเช็ค

- ใบสําคัญจาย
- ใบเสร็จกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
- ใบรายงานมัคคุเทศก

ประจําวัน

- ใบสําคัญจาย
- ตนขั้วเช็ค

ประจําวัน/
แลวแตกรณี
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แผนกที่จัดทํา
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ตารางที่ 5-2 ตารางสรุปแบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีที่เกี่ยวของในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
ชื่อแบบฟอรมหรือสมุดบัญชี
ดานรายจายและเจาหนี้ (ตอ)
5. สมุดทะเบียนใบสําคัญจาย
6. สมุดคุมใบสํารองคาใชจายรายตัวมัคคุเทศก

7. รายงานภาษีซื้อ

9. สมุดบัญชีทะเบียนสินทรัพยถาวร

วัตถุประสงค

แผนกการเงิน ควบคุมการจายเงินสําหรับ
คาใชจายทั้งสิ้นของกิจการ
หัวหนาแผนก ควบคุมการเบิกเงินทดรอง
บัญชี/แผนก จายที่สํารองใหมัคคุเทศก
บัญชี
ไปกอน
แผนกบัญชี รวบรวมภาษี ซื้ อ จากการ
จายคาใชจายของกิจการ
แผนกบัญชี แสดงยอดคงเหลือของ
บัญชีคาใชจายแตละ
ประเภทของ
แผนกบัญชี บันทึกสินทรัพยที่กิจการมี
กรรมสิ ท ธ การบั น ทึ ก ค า
เสื่อมราคาในแตละป

หลักฐานประกอบการบันทึก

ความถี่

- ใบสําคัญจาย

ประจําวัน

- ใบสําคัญจาย
- สําเนาใบสํารองคาใชจาย
- ตนฉบับใบสํารองคาใชจาย (นํามาคืน)
- ใบกํากับภาษีซื้อ

ประจําวัน

ประจําเดือน

- สมุดรายวันจายเงินและสมุดรายวันซือ้

ประจําวัน

- สมุดรายวันจายเงินและสมุดรายวันซือ้ - ทุกครั้งที่มีการ
- สมุดรายวันทั่วไป
ซือ้ /การจําหนาย
สินทรัพย
/ประจําป
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8. สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีคาใชจาย
ตางๆ

แผนกที่จัดทํา
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3. การบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว
รายการคาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจนําเที่ยวทั้งในสวนของรายไดและคาใชจาย รวมถึง
รายการคาอื่น ๆ พนักงานบัญชีมีหนาที่ในการนํารายการคาดังกลาวมาบันทึกบัญชีลงในสมุด
รายวันที่เกี่ยวของ โดยสามารถจําแนกการบันทึกบัญชีออกเปน 3 วงจร ดังนี้
3.1 การบันทึกบัญชีของวงจรรายไดและลูกหนี้
3.2 การบันทึกบัญชีของวงจรคาใชจายและวงจรเจาหนี้
3.3 การบันทึกบัญชีของรายการอื่นๆ
3.1 การบันทึกบัญชีของวงจรรายไดและลูกหนี้
ในการดําเนินธุรกิจนําเที่ยวเมื่อมีการใหบริการนําเที่ยวเปนที่เรียบรอยซึ่งถือเปนหนาที่ของ
มัคคุเทศกในการใหบริการนั้น แผนกบัญชีจะมีหนาที่ในการบันทึกรับรูรายการที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการที่เกิดขึ้นลงในสมุดบัญชีที่เกี่ยวของ ซึ่งการรับรูรายไดของธุรกิจใหบริการจะรับรูเปน
รายไดเมื่อการใหบริการนั้นเสร็จสิ้นดวยเกณฑคงคาง ในสวนของวงจรรายไดและลูกหนี้จะมี
รายการคาที่แผนกบัญชีตองทําการบันทึกบัญชีและมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีดังตอไปนี้
1) รายไดจากการใหบริการนําเที่ยว
1.1) รายไดจากการใหบริการนําเที่ยวที่ยังมิไดรับเงิน มีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้
ตัวอยางที่ 1
บริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทตัวแทนจัดนําเที่ยวที่กรุงเทพมหานครไดสง
ใบงานสําหรับเดือนมีนาคม 2550 มาใหกิจการ เพื่อใหบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยว และเมื่อทาง
กิ จ การจั ด มั ค คุ เ ทศก พ ร อ มคนขั บ รถให บ ริ ก ารนํ า เที่ ย วแก นั ก ท อ งเที่ ย วเป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 แผนกบัญชีของกิจการทําการสรุปยอดการใหบริการประจําเดือน มีนาคม
2550 จํานวน 300,000 บาท ซึ่งเปนมูลคาที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม เพื่อสงใบแจงหนี้ไปเรียกเก็บ
เงินจากบริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด และบันทึกบัญชีเพื่อรับรูเปนรายไดของกิจการดังนี้
31 มี.ค. 2550 Dr. ลูกหนี-้ บจก. ทัวรไทยแลนด
321,000.Cr. รายไดจากการใหบริการนําเที่ยว
300,000.21,000.ภาษีขายรอเรียกเก็บ
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เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2550 บริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด ไดรับใบแจงหนี้จากกิจการและทํา
การตรวจสอบใบแจงหนี้และเห็นวาถูกตองตรงกัน วันที่ 30 เมษายน 2550 จึงสงเช็คมาเพื่อจาย
ชําระหนี้คาบริการนําเที่ยวแกกิจการ เนื่องจากมีการใหสินเชื่อหรือกําหนดเงื่อนไขในการชําระ
เงินภายใน 1 เดือน โดยบริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัดไดทําการหักภาษี ณ ที่จายคาบริการไว 3 %
กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้
312,000.30 เม.ย. 2550 Dr. เงินฝากธนาคาร
9,000.ภาษีหกั ณ ที่จาย (300,000×3%)
21,000.ภาษีขายรอเรียกเก็บ
321,000.Cr. ลูกหนี-้ บจก. ทัวรไทยแลนด
ภาษีขาย
21,000.1.2) รายไดจากการใหบริการนําเที่ยวที่ไดรับชําระเปนเงินสดหรือบัตรเครดิต
กรณีที่ใหบริการนําเที่ยวสิ้นสุด มีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้
ตัวอยางที่ 2
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 นักทองเที่ยวจํานวน 2 ทาน ซื้อทัวรชางเชียงดาวในราคา 2,100
บาทตอคน ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว เมื่อใหบริการเสร็จสิ้นและมัคคุเทศกไดนําเงินที่
ไดรับจากนักทองเที่ยวจายชําระใหแกกิจการเปนที่เรียบรอย กิจการจะทําการบันทึกบัญชีดังนี้
1 มี.ค. 2550 Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร (2,100×2)
4,200.Cr. รายไดจากการใหบริการนําเที่ยว
3,925.23
ภาษีขาย
274.77
1.3) กรณีที่บริษัทตัวแทนจัดนําเที่ยวจายเงินมัดจําคาบริการนําเที่ยวไวลวงหนา
แตยังมิไดใชบริการ และจะมีการจายชําระเงินสวนที่เหลือภายหลังจากการใหบริการนําเที่ยว
เสร็จสิ้น ธุรกิจนําเที่ยวมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีดังนี้
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ตัวอยางที่ 3
1 มีนาคม 2550 กิจการไดรับเงินมัดจําจากบจก. ทัวรไทยแลนด โดยการโอนเงินเขาบัญชี
ของกิ จ การ ซึ่ ง เป น การจ า ยชํ า ระล ว งหน า เพื่ อ ให กิ จ การให บ ริ ก ารนํ า เที่ ย วแก นั ก ท อ งเที่ ย ว
ประจํ า เดื อ นมี น าคม 2550 จํ า นวน 535,000 บาท ซึ่ ง เป น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม แล ว
กิจการจะมีการบันทึกบัญชีดังนี้
1 มี.ค. 2550 Dr. เงินฝากธนาคาร
535,000.Cr.รายไดรับลวงหนา
500,000.ภาษีขายรอเรียกเก็บ
35,000.ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2550 แผนกบัญชีของกิจการทําการสรุปยอดการให บริ การประจํา
เดื อ นมี น าคม 2550 และทํ า ใบแจ ง หนี้ ย อดค า บริก ารนํ า เที่ ย วที่ ค งค า งจ า ยชํ า ระแก กิ จ การอี ก
จํานวน 500,000 บาท ซึ่งเปนมูลคาที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม เพื่อสงใบแจงหนี้ไปเรียกเก็บเงินจาก
บริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด และทําการบันทึกบัญชีเพื่อรับรูเปนรายไดของกิจการดังนี้
1 มี.ค. 2550 Dr. ลูกหนี-้ บจก. ทัวรไทยแลนด
535,000.รายไดรับลวงหนา
500,000.Cr. รายไดจากการใหบริการนําเที่ยว
1,000,000.ภาษีขายรอเรียกเก็บ
35,000.ตอมา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2550 บริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด ไดรับใบแจงหนี้จากกิจการ
และทําการตรวจสอบใบแจงหนี้และเห็นวาถูกตองตรงกัน วันที่ 30 เมษายน 2550 จึงสงเช็คมาเพื่อ
จายชําระหนี้คาบริการนําเที่ยวในสวนที่คงคางใหแกกิจการ โดยบริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด
ไดทําการหักภาษี ณ ที่จายคาบริการไว 3 % กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้
30 เม.ย. 2550 Dr. เงินฝากธนาคาร
505,000.ภาษีหกั ณ ที่จาย (1,000,000 ×3%)
30,000.ภาษีขายรอเรียกเก็บ
70,000.Cr. ลูกหนี้-บจก. ทัวรไทยแลนด
535,000.ภาษีขาย
70,000.-
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1.4) ในกรณีที่นักทองเที่ยวมีการยกเลิกทัวร และกิจการมีนโยบายในการเรียกเก็บ
เงินคายกเลิกทัวรเปนจํานวนเงินเทากับรอยละของจํานวนเงินคาทัวรทั้งหมด แลวแตวาธุรกิจ
นําเที่ยวไดกําหนดไวเปนจํานวนรอยละเทาใด ดังนั้นเมื่อมัคคุเทศกนําเงินที่เรียกเก็บคายกเลิกทัวร
มาจายชําระใหแกธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจนําเที่ยวจะทําการรับรูเปนรายไดและทําการบันทึกบัญชี
เท า กั บ จํ า นวนเงิ น ที่ ไ ด เ รี ย กเก็ บ ค า ยกเลิ ก ทั ว ร จ ากนั ก ท อ งเที่ ย ว ซึ่ ง เป น จํ า นวนเงิ น ที่ ร วม
ภาษีมูลคาเพิ่ ม แลว และจะทํ าการบัน ทึก บัญชีรายการจํานวนเงิน ที่เรียกเก็ บค ายกเลิก ทั วรจ าก
นักทองเที่ยวเปนรายไดตามปกติ
2) รายไดจากการใหบริการขนสง
2.1) รายไดจากการใหบริการขนสงที่ยังมิไดรับชําระ ซึ่งถือเปนลูกหนี้ของธุรกิจ
นําเที่ยวโดยมีวิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชี ดังนี้
ตัวอยางที่ 4
บริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทตัวแทนจัดนําเที่ยวที่กรุงเทพมหานครไดสง
ใบงานเดือนมีนาคม 2550 มาใหกิจการ เพื่อใหบริการขนสงแกนักทองเที่ยว และเมื่อทางกิจการ
จั ด มั ค คุ เ ทศก พ ร อ มคนขั บ รถให บ ริ ก ารขนส ง แก นั ก ท อ งเที่ ย วเป น ที่ เ รี ย บร อ ย ณ วั น ที่ 31
มี น าคม 2550 แผนกบั ญ ชี ข องกิ จ การทํ า การสรุ ป ยอดลู ก หนี้ ที่ เ กิ ด จากการให บ ริ ก ารขนส ง
เดือนมีนาคม 2550 จํานวน 500,000 บาท เพื่อทําการสงใบแจงหนี้ในการเรียกเก็บเงินจากบริษัท
ทัวรไทยแลนด จํากัด และทําการบันทึกบัญชีเพื่อรับรูเปนรายไดของกิจการดังนี้
1 มี.ค. 2550 Dr. ลูกหนี-้ บจก. ทัวรไทยแลนด
500,000.Cr. รายไดจากการใหบริการขนสง
500,000.เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2550 บริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด ไดรับใบแจงหนี้ที่กิจการจัดสงไป
และทําการตรวจสอบใบแจงหนี้พรอมรายละเอียด เมื่อเห็นวาถูกตองตรงกันจึงจัดสงเช็คมาให
กิจการเพื่อจายชําระหนี้คาบริการขนสงเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 โดยบริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด
ไดทําการหักภาษี ณ ที่จายจากรายไดคาขนสงไว 1 % ซึ่งกิจการจะทําการบันทึกบัญชีดังนี้
30 เม.ย. 2550 Dr. เงินฝากธนาคาร
495,000.ภาษีหกั ณ ที่จาย
5,000.Cr. ลูกหนี้ - บจก. ทัวรไทยแลนด
500,000.-
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2.2) รายไดจากการใหบริการขนสงที่ไดรับเปนเงินสดหรือบัตรเครดิต มีวิธีปฏิบัติ
ในการบันทึกบัญชีดังนี้
กรณีผูจายเงินเปนบุคคลธรรมดา
ตัวอยางที่ 5
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 มีนักทองเที่ยวติดตอขอซื้อบริการรับ-สงจากที่พักไปสนามบิน
จากกิจการในราคามูลคา 1,200 บาทตอเที่ยว และเมื่อกิจการใหบริการขนสงเปนที่เรียบรอยแลว
และนักทองเที่ยวทําการจายชําระเงินคาขนสงเปนเงินสดหรือจายผานบัตรเครดิตใหแกมัคคุเทศก
และมัคคุเทศกนําเงินมาจายชําระใหแกกิจการเปนที่เรียบรอย กิจการจะทําการบันทึกบัญชีรายการ
ดังกลาวดังนี้
1 มี.ค. 2550 Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร
1,200.Cr. รายไดจากการใหบริการขนสง
1,200.-

กรณีผูจายเงินเปนนิติบุคคล
ตัวอยางที่ 6
เมื่ อวั น ที่ 15 มีน าคม 2550 บริ ษัท พัฒ นา จํา กัด ไดข อใชบริ ก ารขนสงผูโดยสารจาก
สนามบินไปยังโรงแรมลานนา และจากโรงแรมลานนาไปสนามบินในราคาเหมาจายรวมมูลคา
3,600 บาท โดยจายชําระเปนเงินสดใหแกกิจการพรอมทั้งออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จาย
ใหแกกิจการ ดังนั้นจะทําการบันทึกบัญชีดังนี้
1 มี.ค. 2550 Dr. เงินสด
3,564.ภาษีหกั ณ ที่จาย
36.Cr. รายไดจากการใหบริการขนสง
3,600.2.3) กรณีที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวมีการจายเงินมัดจําคาขนสงไวลวงหนา แตยังมิได
ใชบริการ และจะมีการจายชําระเงินสวนที่เหลือภายหลังจากการใหบริการขนสงเสร็จสิ้น ธุรกิจ
นําเที่ยวมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีดังนี้
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ตัวอยางที่ 7
1 มีนาคม 2550 กิจการไดรับเงินมัดจําจากบจก. ทัวรไทยแลนด โดยการโอนเงินเขาบัญชี
ของกิจการ ซึ่งเปนการจายชําระลวงหนาเพื่อใหกิจการใหบริการขนสงแกนักทองเที่ยวประจําเดือน
มีนาคม 2550 จํานวน 200,000 บาท ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว กิจการจะมีการบันทึก
บัญชีดังนี้
1 มี.ค. 2550 Dr. เงินฝากธนาคาร
200,000.Cr.รายไดรับลวงหนา
200,000.-

ตอมา ณ วัน ที่ 31 มีนาคม 2550 แผนกบัญชีของกิจการทําการสรุ ปยอดการให บริการ
ประจําเดือน มีนาคม 2550 และทําใบแจงหนี้ยอดคาบริการขนสงที่คงคางจายชําระแกกิจการอีก
จํานวน 300,000 บาท เพื่อสงใบแจงหนี้ไปเรียกเก็บเงินจากบริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด และทํา
การบันทึกบัญชีเพื่อรับรูเปนรายไดของกิจการดังนี้
31 มี.ค. 2550 Dr. ลูกหนี้ – บจก. ทัวรไทยแลนด
300,000.รายไดรับลวงหนา
200,000.Cr. รายไดจากการใหบริการขนสง
500,000.ตอมา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2550 บริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด ไดรับใบแจงหนี้จากกิจการ
และทําการตรวจสอบใบแจงหนี้และเห็นวาถูกตองตรงกัน วันที่ 30 เมษายน 2550 จึงสงเช็คมาเพื่อ
จายชําระหนี้คาบริการขนสงในสวนที่คงคางใหแกกิจการ โดยบริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัดไดทํา
การหักภาษี ณ ที่จายจากรายไดคาขนสงไว 1% กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้
295,000.30 เม.ย. 2550 Dr. เงินฝากธนาคาร
5,000.ภาษีหกั ณ ที่จาย (500,000×1%)
300,000.Cr.ลูกหนี-้ บจก. ทัวรไทยแลนด
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3) รายไดจากการใหบริการจองที่พัก
กรณีนี้กิจการเปนตัวแทนจองที่พักใหกับตัวแทนจัดนําเที่ยวที่กรุงเทพ โดยผลตอบแทนที่
ธุรกิจนําเที่ยวไดรับจะไดรับในรูปแบบของรายไดคานายหนา ซึ่งจะไดรับในอัตรารอยละของ
ราคาขาย มีวิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายไดคานายหนาดังนี้
ตัวอยางที่ 8
กิจการไดทําการขายหองพักใหแกนักทองเที่ยว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ราคา 30,000 บาท
ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 กิจการไดทําการโอนคาที่พักใหแกตัวแทนจัดนําเที่ยวที่กรุงเทพ คือ
บริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด และจํานวนเงินที่โอน คือ จํานวนเงินสุทธิที่ไดหักคานายหนาจากการ
ขายที่พักไวแลวจํานวน 5 % ของยอดขายพรอมทั้งภาษีหัก ณ ที่จายที่บริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด
มีสิทธิ์ ตองหักในฐานะที่ผูจ ายเป น นิ ติบุคคล การคํานวณจํานวนเงิ นที่โอนกลับคืนใหบริษัท
ทัวรไทยแลนด จํากัด ดังนี้
ราคาคาที่พัก
30,000
1,605
หัก คานายหนา 5% (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
1,560
ภาษีหกั ณ ที่จายคานายหนา (1,500*3%)
45
28,440
การบันทึกบัญชี เมื่อไดรับชําระเงินคาที่พักจากลูกคา
32,100.1 มี.ค. 2550 Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร
30,000.Cr.รายไดรับลวงหนา
2,100.ภาษีขาย
การบันทึกบัญชี เมื่อทําการโอนเงินคาที่พักใหแกตัวแทนจัดนําเที่ยว
30,000.31 มี.ค. 2550 Dr. รายไดรับลวงหนา
ภาษีหกั ณ ที่จาย
45.Cr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร
รายไดคานายหนาจากการจําหนายที่พัก
ภาษีขาย

28,440.1,500.105.-
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4) รายไดจากการใหบริการจองตั๋วเครื่องบิน
กรณีนี้กิจการใหบริการจําหนายตั๋วเครื่องบินโดยจองจากกิจการคูคาที่เปนตัวแทนจําหนาย
ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ซึ่ ง ผลตอบแทนที่ ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วได รั บ คื อ กํ า ไรจากการจํ า หน า ยตั๋ ว เครื่ อ งบิ น
เมื่อธุรกิจนําเที่ยวมีการจําหนายตั๋วเครื่องบินจะมีการรับรูเปนรายไดของกิจการ โดยมีการบันทึก
บัญชีดังนี้
ตัวอยางที่ 9
1 มีนาคม 2550 กิจการจําหนายตั๋วเครื่องบินใหแกนักทองเที่ยวในราคาหนาตั๋ว ราคา
2,100 บาทตอคน จํานวน 2 ทาน แตบริษัทตัวแทนจําหนายตั๋วเครื่องบินที่เปนกิจการคูคาจะทําการ
เรียกเก็บเงินกับกิจการในราคาสุทธิที่ไดตกลงกันในราคา 1,800 บาทตอตั๋ว ดังนั้นกิจการจะทําการ
บันทึกบัญชีดังนี้
1 มี.ค. 2550 Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร
4,200.Cr.รายไดจากการจําหนายตั๋วเครื่องบิน
4,200.-

กิจการมีการบันทึกบัญชีตนทุนของตั๋วเครื่องบินดังนี้
1 มี.ค. 2550 Dr. คาตั๋วเครื่องบิน
Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร

3,600.3,600.-

ดังนั้นกิจการจะไดรับกําไรจากการจําหนายตั๋วเครื่องบินจํานวน 600 บาท (4,200-3,600)
5) รายไดจากการใหบริการเชารถ
5.1) รายไดจากการใหบริการเชารถที่ยังมิไดรับชําระ มีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้
ตัวอยางที่ 10
บริษัท กาวหนาเที่ยวไทย จํากัด ไดสงใบจองเชารถมายังกิจการเพื่อขอเชารถกับกิจการใน
วันที่ 1 มีนาคม 2550 ในราคา 5,000 บาท ซึ่งเปนราคาที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อกิจการใหบริการ
เชารถพร อมคนขับรถเปนที่เรีย บรอย และสงใบแจงหนี้ไปยังบริษัท กาวหนาเที่ ยวไทย จํากัด
กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้
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1 มี.ค. 2550

Dr. ลูกหนี-้ บจก.กาวหนาเทีย่ วไทย
Cr. รายไดจากการใหบริการเชารถ
ภาษีขายรอเรียกเก็บ

5,350.5,000.350.-

ณ วันที่ 1 เมษายน 2550 บริษัท กาวหนาเที่ยวไทย จํากัด ไดสงเช็คเพื่อชําระหนี้คาเชารถ
ใหแกกิจการพรอมกับจัดสงหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จาย 5% ใหแกกิจการ มีการบันทึกบัญชีดังนี้
5,100.1 เม.ย. 2550 Dr. เงินฝากธนาคาร
350.ภาษีขายรอเรียกเก็บ
250.ภาษีหกั ณ ที่จาย
Cr. ลูกหนี้-บมจ. กาวหนาเที่ยวไทย
5,350.ภาษีขาย
350.5.2) รายไดจากการใหบริการเชารถที่ไดรับเปนเงินสดหรือบัตรเครดิต แบงได
2 กรณี ดังนี้
กรณีผูจายเงินเปนบุคคลธรรมดา
ตัวอยางที่ 11
นักทองเที่ยวไดทําการเช ารถจากกิจการ โดยเชารถตูพรอมคนขับสําหรับการเดินทาง
เต็มวัน โดยกิจการคิดคาเชารถในอัตราวันละ 1,800 บาท นักทองเที่ยวเชารถจํานวน 3 วันระหวาง
วันที่ 1-3 มีนาคม 2550 ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว เมื่อใหบริการเชารถเปนที่เรียบรอย
และไดรับชําระเงินจากนักทองเที่ยวเปนที่เรียบรอยแลว กิจการจะมีการบันทึกบัญชีดังนี้
3 มี.ค. 2550 Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร
5,400.Cr. รายไดจากการใหบริการเชารถ
5,046.73
ภาษีขาย
353.27
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กรณีผูจายเงินเปนนิติบุคคล
ตัวอยางที่ 12
บริษัท สาวสาวทัวร จํากัด ไดสงใบจองเชารถมายังกิจการเพื่อขอเชารถกับกิจการในวันที่
1 มีนาคม 2550 ในราคา 10,000 บาท ซึ่งเปนราคาที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อกิจการใหบริการเชา
รถพรอมคนขั บรถเป น ที่เ รียบรอย และบริษัท สาวสาวทัว ร จํากัด ไดจายชําระคา เชารถเปน ที่
เรียบรอยพรอมแนบหนังสือรับรองหัก ณ ที่จาย 5% ใหแกกิจการ กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้
1 มี.ค. 2550 Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร
10,200.ภาษีหกั ณ ที่จาย (10,000×5%)
500.Cr. รายไดจากการใหบริการเชารถ
10,000.ภาษีขาย
700.5.3) รายไดจากการใหบริการเชารถกรณีไดรับเงินมัดจําไวลวงหนา กอนการ
ใหบริการและเงินสวนที่เหลือจะชําระภายหลังการใหบริการเสร็จสิ้น ซึ่งมีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้
ตัวอยางที่ 13
บริ ษั ท เอเชี ย จํ า กั ด ได ติ ด ต อ ขอเช า รถจากกิ จ การ โดยได ทํ า การตกลงเช า รถจํ า นวน
1 อาทิตย ระหวางวันที่ 1-7 เมษายน 2550 จํานวน 3 คัน ในราคาวันละ 3,500 บาทตอคัน ซึ่งเปน
ราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว จากนั้นวันที่ 1 มีนาคม 2550 บริษัท เอเชีย จํากัด ทําการโอนเงิน
คาเชารถเพื่อเปนการมัดจําไวจํานวน 60 % ของราคาทั้งหมด กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้
1 มี.ค. 2550 Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร
44,100.Cr.รายไดรับลวงหนา
41,214.95
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
2,885.05
ณ วันที่ 15 เมษายน 2550 กิจการจัดทําใบแจงหนี้เพื่อสงไปยังบริษัท เอเชีย จํากัด เพื่อเรียก
เก็บเงินสวนที่เหลือ กิจการมีการรับรูเปนรายไดโดยการบันทึกบัญชีดังนี้
29,400.15 เม.ย 2550 Dr. ลูกหนี-้ บจก. เอเชีย
รายไดรับลวงหนา
41,214.95
Cr.รายไดจากการใหบริการเชารถ
68,691.59
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
1,923.36
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วันที่ 30 เมษายน 2550 บริษัท เอเชีย จํากัด ไดจัดสงเช็คเพื่อชําระคาเชารถสวนที่เหลือ
พรอมกับแนบหนังสือรับรองหัก ณ ที่จายมายังกิจการดวย
25,965.40
30 เม.ย. 2550 Dr. เงินฝากธนาคาร
3,434.60
ภาษีหกั ณ ที่จาย (68,691.59×5%)
4,808.41
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
29,400.Cr. ลูกหนี-้ บจก. เอเชีย
ภาษีขาย
4,808.41

3.2 การบันทึกบัญชีวงจรคาใชจายจายและเจาหนี้
ในการดําเนินธุรกิจนําเที่ยวยอมมีทั้งรายไดและคาใชจายเกิดขึ้น และเมื่อมีการจายเงินเพื่อ
ชําระคาใชจายตาง ๆ นั้นตองมีการบันทึกไวอยางมีระบบเพื่อประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมา
ของธุรกิจนําเที่ยว โดยเปนหนาที่ของแผนกบัญชีในการบันทึกรับรูรายจายที่เกิดขึ้นของธุรกิจ
นําเที่ยวลงในสมุดบัญชีที่เกี่ยวของ ซึ่งการรับรูคาใชจายของธุรกิจนําเที่ยวสวนใหญใชเกณฑ
คงคาง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีคาใชจายที่เกิดขึ้นของธุรกิจนําเที่ยวมีดังนี้
1) คาใชจายจายที่เกิดขึ้น ณ แผนกการเงิน ไดแก
1.1) เงินทดรองจาย
เปนจํานวนเงินที่ธุรกิจนําเที่ยวสํารองใหมัคคุเทศกเพื่อใชจายคาใชจายตางๆในการ
ให บ ริ ก ารนํ า เที่ ย วไปก อ น ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วจะไม มี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี ใ นสมุ ด รายวั น จ า ยเงิ น และ
สมุดรายวันซื้อ เนื่องจากเปนรายจายที่เกิดขึ้นเปนประจําวันและเกิดขึ้นในแตละวันเปนปริมาณ
ที่มากกอใหเกิดความยุงยาก สับสน ในการบันทึกบัญชี แตจะบันทึกรายการเงินทดรองจายนี้ลงใน
สมุดคุมใบสํารองคาใชจายรายตัวมัคคุเทศก โดยเมื่อมีการเบิกเงินทดรองจายโดยที่แผนกบัญชี
ไดรับสําเนาใบสํารองคาใชจายรวมถึงหลักฐานการจายเงินจากแผนกการเงิน แผนกบัญชีจะบันทึก
หมายเลขใบสํ า รองค า ใช จ า ยและรายละเอี ย ดต า งๆ ลงในสมุ ด คุ ม ใบสํ า รองค า ใช จ า ยรายตั ว
มัคคุ เ ทศก และเมื่ อมัค คุเ ทศก ม าจั ด ทํ า ใบรายงานมัคคุ เ ทศกพ รอ มกั บ แนบตน ฉบั บ ใบสํ า รอง
คาใชจาย แผนกบัญชีจะบันทึกหมายเลขของใบรายงานมัคคุเทศกที่จัดทําลงในสมุดคุมใบสํารอง
คาใชจายซึ่งถือเปนการควบคุมภายในของธุรกิจนําเที่ยววิธีหนึ่งที่ใชในการควบคุมเงินทดรองจาย
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1.2) คาใชจายใบรายงานมัคคุเทศก
เปนรายงานคาใชจายที่มัคคุเทศกจัดทําขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและรายงานให
ธุรกิจนําเที่ยวทราบถึงคาใชจายที่ไดจายในขณะที่มัคคุเทศกใหบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ย ว
และเพื่ อ ให ท ราบถึ ง เงิ น ทดรองจ า ยที่ ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วได ทํ า การสํ า รองจ า ยให มั ค คุ เ ทศก ไ ปก อ น
โดยคาใชจายที่เกิดขึ้นนั้นแผนกบัญชีจะนํามาบันทึกบัญชีลงในสมุดบัญชีตนทุนบริการ โดยจะทํา
การแยกคาใชจายเปนชื่อบัญชีตางๆ ตามที่มัคคุเทศกไดจายไป และลงเปนคาใชจายของวันที่ที่
มัคคุเทศกมาเบิกเงินคาใบรายงานมัคคุเทศกกับธุรกิจนําเที่ยว โดยสมุดบัญชีตนทุนบริการนี้จะทํา
การบันทึกและสรุปจากใบรายงานมัคคุเทศกที่เกิดขึ้นในแตละวัน เพื่อนําไปบันทึกลงในสมุด
รายวันจายเงินและสมุดรายวันซื้อดวยยอดรวมของแตละวัน มีการบันทึกบัญชีดังนี้
ตัวอยางที่ 14
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2550 มีมัคคุเทศกมาจัดทําใบรายงานมัคคุเทศกเพื่อขอเบิกคาใชจายที่
ทําการจายในการใหบริการนําเที่ยวทัวรชางเชียงดาว จํานวนนักทองเที่ยว10 คน ซึ่งมีคาใชจาย
เกิดขึ้นดังนี้ คาอาหาร 1,200 บาท (มีภาษีมูลคาเพิ่ม,รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) คาขี่ชาง 5,600
(มีภาษีมูลคาเพิ่ม,รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คาธรรมเนียมเขาชมสวนสิริกิต 200 บาท คาเบี้ยเลี้ยงไกด
650 บาท คาคอมมิชชั่นไกดจํานวน 5%ของยอดขาย ราคาทัวรชางเชียงดาว 2,100 บาทตอคน
ในวันที่ใหบริการนําเที่ยว คือ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 มัคคุเทศกมิไดเบิกเงินทดรองจายจาก
กิจการไป การบันทึกบัญชีสําหรับคาใชจายในใบรายงานมัคคุเทศก ดังนี้
1,121.50
1 มี.ค. 2550 Dr. คาอาหาร
5,233.64
คาขี่ชาง
200.คาธรรมเนียมเขาชม
650.คาเบี้ยเลี้ยงไกด
คาคอมมิชชั่นไกด
1,050.ภาษีซื้อ
444.86
Cr. เงินสด
8,700.ในกรณีที่ใบกํากับภาษีจากคาใชจายที่ไดรับ แผนกบัญชีมิไดนําภาษีซื้อไปจัดทํารายงาน
ภาษีซื้อเพื่อหักออกจากภาษีขายในเดือนภาษีนั้น จะสามารถนําไปจัดทํารายงานภาษีซื้อในเดือน
ถัดไปไดอีก 6 เดือน ซึ่งจะมีวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการดังกลาวดังนี้
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จากตัวอยาง แผนกบัญชีมิไดนําใบกํากับภาษีคาอาหารไปจัดทํารายงานภาษีซื้อแตจะนําไป
จัดทํารายงานภาษีซื้อในเดือนถัดไป การบันทึกบัญชีดังนี้
1,121.50
1 มี.ค. 2550 Dr. คาอาหาร
5,233.64
คาขี่ชาง
200.คาธรรมเนียมเขาชม
650.คาเบี้ยเลี้ยงไกด
1,050.คาคอมมิชชั่นไกด
366.36
ภาษีซื้อ
78.50
ภาษีซื้อรอตัดบัญชี
8,700.Cr. เงินสด
ในเดือนถัดไปที่นําภาษีซื้อไปจัดทํารายงานภาษีซื้อ จะมีการบันทึกบัญชีดังนี้
1 เม.ย. 2550 Dr. ภาษีซื้อ
78.50
Cr. ภาษีซื้อรอตัดบัญชี

78.50

จากตัวอยางขางตน ถาแผนกบัญชีไมนําภาษีซื้อไปจัดทํารายงานภาษีซื้อในเดือนถัดไป
จะมีการบันทึกบัญชีดังนี้
1 มี.ค. 2550 Dr. คาอาหาร
1,121.50
คาขี่ชาง
5,233.64
คาธรรมเนียมเขาชม
200.คาเบี้ยเลี้ยงไกด
650.คาคอมมิชชั่นไกด
1,050.366.36
ภาษีซื้อ
78.50
ภาษีซื้อไมขอคืน
8,700.Cr. เงินสด
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1.3) คาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยว
เปนคาใชจายที่เปนจํานวนเงินไมมากนัก เชน คาขยะ คาน้ําประปา คาโทรศัพท
คาไฟฟา เปนตน ซึ่งมีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้
ตัวอยางที่ 15
เมื่อวั น ที่ 15 มี นาคม 2550 กิ จ การจา ยคา ขยะจํ า นวน 20 บาท คาน้ํ าประปา จํา นวน
1,070 บาท คาไฟฟา 5,350 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) และคาโทรศัพทประจําสํานักงาน
จํานวน 4 หมายเลข รวมทั้งสิ้นเปนมูลคา 4,280 บาท แบงเปนคาเชาหมายเลข 800 คาบริการ
ใชโทรศัพท 3,200 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) ซึ่งกิจการไดทําการหักภาษีหัก ณ ที่จาย 5 %
ของคาเชาและ 3% ของคาบริการและไดแนบหนังสือรับรองการหักภาษี หัก ณ ที่จายในการจายคา
โทรศัพท ซึ่งมีการบันทึกบัญชีดังนี้
15 มี.ค. 2550 Dr. คาขยะ
20.Cr. เงินสด
20.Dr. คาน้ําประปา
ภาษีซื้อ
Cr. เงินสด

1,000.70.-

Dr. คาไฟฟา
ภาษีซื้อ
Cr. เงินสด
Dr. คาโทรศัพท
ภาษีซื้อ
Cr. เงินสด
ภาษีหกั ณ ที่จาย (800×5%+3,200×3%)

5,000.350.-

1,070.-

5,350.4,000.280.4,144.136.-
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2) คาใชจายที่มีมูลคามากที่ทําการจายผานระบบเช็ค
ในกรณีที่ธุรกิจนําเที่ยวตองทําการจายคาใชจายที่เปนจํานวนที่มาก ธุรกิจนําเที่ยวจะทํา
การจายชําระคาใชจายดังกลาวดวยระบบเช็ค คาใชจายที่จายผานระบบเช็ค ไดแก ที่พัก คาเชารถ
คาขนสง ซึ่งมีวิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชีดังนี้
ตัวอยางที่ 16
โรงแรมเชียงใหม มีนโยบายที่จะใหกิจการที่ทําการสํารองหองพักกับโรงแรมตองชําระเงิน
กับโรงแรมกอนนักทองเที่ยวเขาพักเปนเวลา 1 วัน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2550 กิจการจายคาที่พัก
ใหกับโรงแรมเชียงใหมจํานวน 2 หอง หองละ 3,200 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 6,400 บาท
ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว โดยจายในรูปแบบของเช็ค การบันทึกบัญชีมีดังนี้
15 มี.ค. 2550 Dr. คาที่พัก
5,981.31
ภาษีซื้อ
418.69
Cr. เงินฝากธนาคาร
6,400.ตัวอยางที่ 17
15 มีนาคม 2550 กิจการเชารถเต็มวันเพื่อใชในการทําทัวรเต็มวันทาตอนกับหจก. ตะวัน
รถเชา เปนจํานวน 1 วัน ในราคา 3,000 บาท ซึ่งเปนราคาที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สิ้นวันกิจการ
จายชําระคาเชารถใหหจก. ตะวันรถเชา โดยจายเปนเช็ค จํานวน 3,060 บาท กิจการไดทําการหัก
ภาษีหัก ณ ที่จายคาเชารถ 5% ของราคาที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้
15 มี.ค. 2550 Dr. คาเชารถ
3,000.ภาษีซื้อ
210.Cr. เงินฝากธนาคาร
3,060.ภาษีหัก ณ ที่จา ย (3,000×5%)
150.-
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ตัวอยางที่ 18
15 มีนาคม 2550 กิจการติดตอขอใชบริการขนสงผูโดยสารกับหจก. พรหมพรเดินรถ
เปนจํานวน 3 วัน ระหวางวันที่ 16-18 มีนาคม 2550 ในราคา 30,000 บาท เมื่อใชบริการเสร็จกิจการ
จายชําระคาขนสงใหแกหจก. พรหมพรเดินรถในรูปแบบของเช็ค จํานวน 29,700 บาท พรอมทํา
การหักภาษี ณ ที่จายไว 1 % ของมูลคาคาขนสง กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้
30,000.18 มี.ค. 2550 Dr. คาขนสง
Cr. เงินฝากธนาคาร
29,700.ภาษีหัก ณ ที่จา ย (30,000×1%)
300.-

3) กรณีที่ไดรับใบแจงหนี้จากเจาหนี้และการจายชําระเงินใหแกเจาหนี้
เปนคาใชจายที่เกิดจากการที่มัคคุเทศกไดพานักทองเที่ยวไปใชบริการในขณะที่ใหบริการ
นําเที่ยวโดยมีการลงลายมือชื่อไวกอนแลว จึงมีการเรียกเก็บเงินจากเจาหนี้ภายหลัง เชน คาอาหาร
ขันโตก คาขี่ชาง คาตั๋วเครื่องบิน เปนตน
ตัวอยางที่ 19
1 มีนาคม 2550 ทาง หจก. ขันโตกเชียงใหม ซึ่งเปนเจาหนี้คาอาหารขันโตกของกิจการได
สงแจงหนี้คาอาหารขันโตก ประจําเดือนกุมภาพันธ 2550 จํานวนเงิน 35,000 บาท มายังกิจการ
ซึ่งเปนมูลคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้
1 มี.ค. 2550 Dr. คาอาหาร
32,710.28
ภาษีซื้อรอตัดบัญชี
2,289.72
Cr. เจาหนี้-หจก. ขันโตกเชียงใหม
35,000.15 มีนาคม 2550 กิจการไดสงเช็คใหแกหจก. ขันโตกเชียงใหม เพื่อจายชําระคาอาหาร
1 มี.ค. 2550 Dr. เจาหนี-้ หจก.ขันโตกเชียงใหม
35,000.ภาษีซื้อ
2,289.72
Cr. เงินฝากธนาคาร
35,000.ภาษีซื้อรอตัดบัญชี
2,289.72
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ตัวอยางที่ 20
15 มีนาคม 2550 ทางปางชางแมปงสงใบวางบิลคาดูโชว ขี่ชางประจําเดือนก.พ. 50 มายัง
กิจการ ซึ่งเปนจํานวนเงิน 80,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินที่มีภาษีมูลคาเพิ่มและรวมจํานวน
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้
74,766.36
15 มี.ค. 2550 Dr. คาขี่ชาง
ภาษีซื้อรอตัดบัญชี
5,233.64
Cr. เจาหนี-้ ปางชางแมปง
80,000.30 มีนาคม 2550 กิจการสงเช็คใหแกปางชางแมปง เพื่อจายชําระคาขี่ชางที่คางชําระ
30 มี.ค. 2550 Dr. เจาหนี-้ ปางชางแมปง
80,000.ภาษีซื้อ
5,233.64
Cr. เงินฝากธนาคาร
80,000.ภาษีซื้อรอตัดบัญชี
5,233.64
ตัวอยางที่ 21
1 มีนาคม 2550 บจก.เอสซีทัวรสงใบวางบิลค าตั๋วเครื่ องบินประจําเดือนมาใหกิจการ
เปนจํานวนเงิน 45,000 บาท จะมีการบันทึกบัญชีดังนี้
1 มี.ค. 2550 Dr. คาตั๋วเครื่องบิน
45,000.Cr. เจาหนี้-บจก. เอสซีทัวร
45,000.-

ณ 15 มีนาคม 2550 กิจการสงเช็คใหแกหจก.เอสซีทัวรเพื่อชําระคาตั๋วเครื่องบินที่คางชําระ
15 มี.ค. 2550 Dr. เจาหนี-้ บจก. เอสซีทัวร
45,000.Cr. เงินฝากธนาคาร
45,000.-
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3.3 การบันทึกบัญชีของรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจนําเที่ยว
ไดแ ก การจายเงิ นเดือนพนักงาน การจายประกันสังคม การจ ายชําระภาษีมูลคาเพิ่ ม
การจายเงินซื้อรถตูเพื่อใชในการใหบริการนําเที่ยว ซึ่งวิธีปฏิบัติทางการบันทึกบัญชีมีดังตอไปนี้
ตัวอยางที่ 22
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 กิจการจายเงินเดือนประจําเดือนมีนาคม 2550 ใหแกพนักงาน
โดยสั่งจายเช็ คเพื่อเขาบัญชีพนัก งานจํานวน 34 คน เป นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 182,265 บาท
ซึ่งราย ละเอียดของการจายเงินเดือนพนักงานมีดังตอไปนี้
เงินเดือนพนักงาน
200,000.เงินประกันสังคมที่หักจากเงินเดือนพนักงาน 5%ของเงินเดือน
10,000.คาธรรมเนียมธนาคาร คนละ 10 บาท
340.เงินเบิกลวงหนาของพนักงาน
5,000.ภาษีหัก ณ ที่จาย (ภ.ง.ด. 1 ) ที่หักจากเงินไดของพนักงาน
2,395.กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้
200,000.31 มี.ค. 2550 Dr. เงินเดือนพนักงาน
10,000.เงินสมทบประกันสังคม
5,000.Cr. เงินสด
182,265.เงินฝากธนาคาร
20,000.ประกันสังคมคางจาย
2,395.ภาษีหกั ณ ที่จายคางจาย (ภ.ง.ด. 1)
คาธรรมเนียมเงินเดือนคางจาย
340.ณ วันที่ 7 เมษายน 2550 กิจการนําภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (ภ.ง.ด. 1 ) ซึ่งไดหักจากเงิน
เดือนของพนักงานไวตอนสิ้นเดือนมีนาคม 2550 จํานวน 2,395 บาท นําสงแกกรมสรรพากร
การบันทึกบัญชีดังนี้
2,395.7 เม.ย. 2550 Dr. ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย (ภ.ง.ด. 1)
Cr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร
2,395.-
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ณ วันที่ 15 เมษายน 2550 นําเงินประกันสังคมที่ไดหักจากเงินเดือนเดือนมีนาคม 2550
ของพนักงานจํานวน 10,000 บาท รวมกับสวนที่กิจการตองจายสมทบเงินประกันสังคมอีก 10,000
บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท นําสงใหแกสํานักงานประกันสังคม โดยจายเปนเช็ค
ซึ่งมีการบันทึกบัญชีดังนี้
15 เม.ย. 2550 Dr. ประกันสังคมคางจาย
20,000.Cr. เงินฝากธนาคาร
20,000.ตัวอยางที่ 23
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2550 กิ จ การมี ก ารจั ด ทํ า รายงานภาษี ซื้ อ และรายงานภาษี ข าย
ประจําเดือนมีนาคม 2550 โดยมีภาษีขายจํานวน 127,201.38 บาท และภาษีซื้อจํานวน 49,894.16
บาท กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้
31 มี.ค. 2550 Dr. ภาษีขาย
127,201.38
Cr.ภาษีซื้อ
49,894.16
เจาหนี-้ กรมสรรพากร
77,302.22
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2550 กิจการไดนําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มประจําเดือนมีนาคม 2550
ใหแกกรมสรรพากร จํานวน 77,302.22 บาท กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้
15 เม.ย. 2550 Dr. เจาหนี-้ กรมสรรพากร
77,302.22
Cr. เงินฝากธนาคาร
77,302.22
ตัวอยางที่ 24
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550 กิจการไดทําการซื้อรถตูเพื่อใชในการใหบริการนําเที่ยว รถตูมี
มูลคา 1,070,000 บาท กิจการไดทําการจายเงินดาวน 200,000 บาท ที่เหลือผอนชําระจํานวน 50
งวด งวดละ 17,120 บาท โดยจายชําระคางวดทุก ๆ วันที่ 1 ของเดือน กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้
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เมื่อจายเงินดาวน ธุรกิจนําเที่ยวจะทําการรับรูรถตูเปนสินทรัพยดังนี้
1,000,000.1 เม.ย. 2550 Dr. ยานพาหนะ
14,000.ภาษีซื้อ
56,000.ภาษีซื้อรอตัดบัญชี
Cr. เงินสด
เจาหนี้

214,000.856,000.-

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 กิจการจายชําระคางวดรถตู มีการบันทึกบัญชีดังนี้
1 พ.ค. 2550 Dr. เจาหนี้
17,120.ภาษีซื้อ
1,120.Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร
ภาษีซื้อรอตัดบัญชี

17,120.1,120.-

จากการบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวที่ไดกลาวไวขางตน จะเห็นวาแตละรายการคาที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจนําเที่ยวมีการบันทึกบัญชีที่แตกตางกันไปตามเหตุการณหรือรายการคา
ซึ่งสามารถสรุปการบันทึกบัญชีของแตละรายการคาไดดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 5-3 แสดงการบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว
รายการ
การบันทึกบัญชีของวงจรรายไดและลูกหนี้
1. รายไดคาบริการนําเที่ยว
1.1 เมื่อบันทึกรายไดจากการใหบริการ
นําเที่ยวที่ยังมิไดรับเงิน

เอกสาร

สมุดรายวันขัน้ ตน

การบันทึกบัญชี

ใบแจงหนี้
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สมุดรายวันรับเงินและ Dr. ลูกหนีก้ ารคา
สมุดรายวันขาย
Cr. รายไดจากการใหบริการนําเที่ยว
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
1.2 เมื่อไดชําระเงินรายไดจากการใหบริการ ใบสําคัญรับเงิน/ใบกํากับภาษี/ สมุดรายวันรับเงินและ Dr. เงินฝากธนาคาร
นําเที่ยวจากลูกหนี้
หนังสือรับรองหักภาษี
สมุดรายวันขาย
ภาษีหกั ณ ที่จาย
ณ ที่จาย
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
Cr. ลูกหนีก้ ารคา
ภาษีขาย
1.3 เมื่อบันทึกรายไดจากการใหบริการนํา ใบสําคัญรับเงิน/ใบกํากับภาษี สมุดรายวันรับเงินและ Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร
เที่ยวทีไ่ ดรับชําระในรูปแบบของเงินสด
สมุดรายวันขาย
Cr. รายไดจากการใหบริการนําเที่ยว
หรือบัตรเครดิต
ภาษีขาย
1.4 เมื่อไดรับเงินมัดจําคาบริการนําเที่ยวไว
ใบสําคัญรับเงิน/สําเนา
สมุดรายวันรับเงินและ Dr. เงินฝากธนาคาร
ลวงหนาแตยังมิไดใหบริการนําเที่ยว
ใบโอนเงิน
สมุดรายวันขาย
Cr. รายไดรับลวงหนา
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
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ตารางที่ 5-3 แสดงการบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
รายการ
เอกสาร
1.5 เมื่อใหบริการนําเที่ยวเสร็จสิ้นและทํา
ใบแจงหนี้
การเรี ย กเก็ บ เงิ น ค า บริ ก ารนํ า เที่ ย ว
สวนที่คงคางจากเงินมัดจํา
1.6 เมื่อไดรับชําระเงินรายไดคาบริการนํา ใบสําคัญรับเงิน/ใบกํากับภาษี/
เที่ยวสวนที่เหลือ
หนังสือรับรองหักภาษี
ณ ที่จาย

2.2 เมื่อไดชําระเงินรายไดจากการให
บริการขนสงจากลูกหนี้

ใบแจงหนี้

สมุดรายวันรับเงินและ Dr. ลูกหนีก้ ารคา
สมุดรายวันขาย
Cr. รายไดจากการใหบริการขนสง

ใบสําคัญรับเงิน/หนังสือรับรอง สมุดรายวันรับเงินและ Dr. เงินฝากธนาคาร
หักภาษี ณ ที่จา ย
สมุดรายวันขาย
ภาษีหกั ณ ที่จาย
Cr. ลูกหนี้การคา
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2. รายไดจากการใหบริการขนสง
2.1 เมื่อบันทึกรายไดจากการใหบริการ
ขนสงที่ยังมิไดรับเงิน

สมุดรายวันขัน้ ตน
การบันทึกบัญชี
สมุดรายวันรับเงินและ Dr. ลูกหนีก้ ารคา
สมุดรายวันขาย
รายไดรับลวงหนา
Cr. รายไดจากการใหบริการนําเที่ยว
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
สมุดรายวันรับเงินและ Dr. เงินฝากธนาคาร
สมุดรายวันขาย
ภาษีหกั ณ ที่จาย
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
Cr. ลูกหนี้การคา
ภาษีขาย
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ตารางที่ 5-3 แสดงการบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
รายการ
เอกสาร
สมุดรายวันขัน้ ตน
การบันทึกบัญชี
2.3 เมื่อบันทึกรายไดจากการใหบริการ ใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน สมุดรายวันรับเงินและ กรณีบุคคลธรรมดา
ขนสงไดรับชําระในรูปแบบของเงิน
Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร
สมุดรายวันขาย
สดหรือบัตรเครดิต
Cr. รายไดจากการใหบริการขนสง
กรณีผูจายเงินเปนนิติบุคคล
Dr. เงินสด
ภาษีหกั ณ ที่จาย
Cr. รายไดจากการใหบริการขนสง
2.4 เมื่อไดรับเงินมัดจําคาบริการขนสงไว
ใบสําคัญรับเงิน/สําเนา
สมุดรายวันรับเงินและ Dr. เงินฝากธนาคาร
ลวงหนาแตยังมิไดใหบริการขนสง
ใบโอนเงิน
สมุดรายวันขาย
Cr. รายไดรับลวงหนา
2.5 เมื่อใหบริการขนสงเสร็จสิ้นและทํา
ใบแจงหนี้
สมุดรายวันรับเงินและ Dr. ลูกหนีก้ ารคา
การเรียกเก็บเงินคาบริการขนสงสวน
สมุดรายวันขาย
รายไดรับลวงหนา
ที่คงคางจากเงินมัดจํา
Cr. รายไดจากการใหบริการขนสง
2.6 เมื่อไดรับชําระเงินรายไดคาบริการ
ใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน สมุดรายวันรับเงินและ Dr. เงินฝากธนาคาร
ขนสงสวนที่เหลือ
/หนังสือรับรองหักภาษี
สมุดรายวันขาย
ภาษีหกั ณ ที่จาย
ณ ที่จาย
Cr.ลูกหนีก้ ารคา
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ตารางที่ 5-3 แสดงการบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
รายการ
เอกสาร
3. รายไดจากการใหบริการจองที่พัก
ใบสําคัญรับเงิน/
3.1 เมื่อไดรับชําระเงินคาที่พักจากลูกคา/
ใบกํากับภาษีขาย
นักทองเที่ยว
3.2 เมื่อทําการโอนเงินคาที่พักใหแก
ตัวแทนจัดนําเที่ยว

ใบสรุปยอดการขายที่พักใน
แตละเดือน/ใบสําคัญรับเงิน/

ใบกํากับภาษีขาย/หนังสือ
รับรองหักภาษี ณ ที่จาย

การบันทึกบัญชี

สมุดรายวันรับเงิน Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร
และสมุดรายวันขาย
Cr.รายไดรับลวงหนา
ภาษีขาย
สมุดรายวันรับเงิน Dr. รายไดรับลวงหนา
และสมุดรายวันขาย
ภาษีหกั ณ ที่จาย
Cr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร
รายไดคานายหนาจากการจําหนายที่พกั
ภาษีขาย
สมุดรายวันรับเงิน Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร
และสมุดรายวันขาย
Cr.รายไดจากการจําหนายตั๋วเครื่องบิน
สมุดรายวันรับเงิน Dr. ลูกหนีก้ ารคา
และสมุดรายวันขาย
Cr. รายไดจากการใหบริการเชารถ
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
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4. รายไดจากการสํารองตั๋วเครื่องบิน
4.1 เมื่อทําการจําหนายตั๋วเครื่องบินใหแก ใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
นักทองเที่ยว
5. รายไดจากการใหบริการเชารถ
ใบแจงหนี้
5.1 เมื่อบันทึกรายไดจากการใหบริการ
เชารถที่ยังมิไดรับเงิน

สมุดรายวันขัน้ ตน
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ตารางที่ 5-3 แสดงการบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
รายการ
เอกสาร
สมุดรายวันขัน้ ตน
การบันทึกบัญชี
5.2 เมื่อไดชําระเงินรายไดจากการให
ใบสําคัญรับเงิน/ใบกํากับภาษี/ สมุดรายวันรับเงินและ Dr. เงินฝากธนาคาร
บริการเชารถจากลูกหนี้
หนังสือรับรองหักภาษี
สมุดรายวันขาย
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
ณ ที่จาย
ภาษีหกั ณ ที่จาย
Cr. ลูกหนี้การคา
ภาษีขาย
5.3 เมื่อบันทึกรายไดจากการใหบริการเชา ใบสําคัญรับเงิน/ใบกํากับภาษี สมุดรายวันรับเงินและ กรณีผูจายเงินเปนบุคคลธรรมดา
รถที่ไดรับชําระในรูปแบบของเงินสด
สมุดรายวันขาย
Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร
หรือบัตรเครดิต
Cr. รายไดจากการใหบริการเชารถ
ภาษีขาย
กรณีผูจายเงินเปนนิติบุคคล
Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร
ภาษีหกั ณ ที่จาย
Cr. รายไดจากการใหบริการเชารถ
ภาษีขาย
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ตารางที่ 5-3 แสดงการบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
รายการ
เอกสาร
5.4 เมื่อไดรับเงินมัดจําคาบริการเชารถไว
ใบสําคัญรับเงิน/สําเนา
ลวงหนาแตยังมิไดใหบริการเชารถ
ใบโอนเงิน
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สมุดรายวันขัน้ ตน
การบันทึกบัญชี
สมุดรายวันรับเงินและ Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร
สมุดรายวันขาย
Cr.รายไดรับลวงหนา
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
5.5 เมื่อใหบริการเชารถเสร็จสิ้นและทํา
ใบแจงหนี้
สมุดรายวันรับเงินและ Dr. ลูกหนีก้ ารคา
การเรียกเก็บเงินคาบริการเชารถสวน
สมุดรายวันขาย
รายไดรับลวงหนา
ที่คงคางจากเงินมัดจํา
Cr.รายไดจากการใหบริการเชารถ
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
5.6 เมื่อไดรับชําระเงินรายไดคาบริการเชา ใบสําคัญรับเงิน/ใบกํากับภาษี/ สมุดรายวันรับเงินและ Dr. เงินฝากธนาคาร
รถสวนที่เหลือ
หนังสือรับรองหักภาษี
สมุดรายวันขาย
ภาษีหกั ณ ที่จาย
ณ ที่จาย
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
Cr. ลูกหนีก้ ารคา
ภาษีขาย

117

ตารางที่ 5-3 แสดงการบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
รายการ
เอกสาร
การบันทึกบัญชีวงจรรายจายและเจาหนี้
ใบรายงานมัคคุเทศก/
1. คาใชจายใบรายงานมัคคุเทศก
ใบสําคัญจาย
เชน คาอาหาร คาขี่ชาง คาธรรมเนียม
เขาชม คาเบี้ยเลี้ยงไกด คาคอมมิชชั่น
ไกด คาใชจายอื่น ๆ เปนตน

สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวันซื้อ

สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวันซื้อ

การบันทึกบัญชี
Dr. คาอาหาร
คาขี่ชาง
คาธรรมเนียมเขาชม
คาเบี้ยเลี้ยงไกด
คาคอมมิชชั่นไกด
คาใชจายอื่น ๆ
ภาษีซื้อ
Cr. เงินสด
Dr. คาขยะ
คาน้ําประปา
คาไฟฟา
คาโทรศัพท
ภาษีซื้อ
Cr. เงินสด
ภาษีหัก ณ ทีจ่ าย
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2. คาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนิน ใบสําคัญจาย/ใบเสร็จรับเงิน/
งานของธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย ว เช น ค า ขยะ ใบกํากับภาษีซื้อ/หนังสือรับรอง
หักภาษี ณ ที่จา ย
คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท
เปนตน

สมุดรายวันขัน้ ตน
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ตารางที่ 5-3 แสดงการบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
รายการ
เอกสาร
3. คาใชจายที่มีมูลคามากที่ทําการจายผาน ใบสําคัญจาย/ใบเสร็จรับเงิน/
ระบบเช็ ค เช น ค า ที่ พั ก ค า เช า รถ ค า ใบกํากับภาษีซื้อ/หนังสือรับรอง
ขนสง เปนตน
หักภาษี ณ ที่จา ย/สําเนาเช็ค

สมุดรายวันขัน้ ตน
สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวันซื้อ

ใบแจงหนี้

สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวันซื้อ

5. การจายชําระเงินใหแกเจาหนี้ดวยเช็ค

ใบสําคัญจาย/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษีซื้อ/หนังสือรับรอง
หักภาษี ณ ที่จา ย/สําเนาเช็ค

สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวันซื้อ

Dr. คาที่พัก
คาเชารถ
คาขนสง
ภาษีซื้อ
Cr. เงินฝากธนาคาร
ภาษีหัก ณ ทีจ่ าย
Dr. คาอาหาร
คาขี่ชาง
คาตั๋วเครื่องบิน
ภาษีซื้อรอตัดบัญชี
Cr. เจาหนี้การคา
Dr. เจาหนี้การคา
ภาษีซื้อ
Cr. เงินฝากธนาคาร
ภาษีซื้อรอตัดบัญชี
ภาษีหัก ณ ทีจ่ าย
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4. กรณีที่ไดรับใบแจงหนี้จากเจาหนี้ เชน
คาอาหาร คาขี่ชาง คาตั๋วเครื่องบิน
เปนตน

การบันทึกบัญชี
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ตารางที่ 5-3 แสดงการบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
รายการ
เอกสาร
6. การบันทึกบัญชีของการจายเงินเดือน ใบสําคัญจาย/ใบรายไดพนักงาน
พนักงาน
รายตัว/ใบทะเบียนเงินเดือนและ
คาแรงประจําเดือน

สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวันซื้อ

8. การบันทึกบัญชีเมื่อทําการจายเงิน
ประกันสังคม

สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวันซื้อ

Dr. ประกันสังคมคางจาย
Cr. เงินฝากธนาคาร
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7. การบันทึกบัญชีเมื่อภาษีเงินไดหัก ณ
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ทีจ่ าย
ที่จาย (ภ.ง.ด. 1) นําสงแกกรมสรรพากร
/ใบเสร็จรับเงินจาก
กรมสรรพากร

การบันทึกบัญชี
Dr. เงินเดือนพนักงาน
เงินสมทบประกันสังคม
Cr. เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ประกันสังคมคางจาย
ภาษีหกั ณ ที่จายคางจาย (ภ.ง.ด. 1)
คาธรรมเนียมเงินเดือนคางจาย
Dr. ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย (ภ.ง.ด. 1)
Cr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร

แบบฟอรมการนําสงเงินสมทบ
ประกันสังคม/ใบเสร็จรับเงิน
จากประกันสังคม

สมุดรายวันขัน้ ตน
สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวันซื้อ
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ตารางที่ 5-3 แสดงการบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
รายการ
เอกสาร
9. การบันทึกบัญชีเมื่อสิ้นเดือนที่กิจการ
รายงานภาษีขาย
จัดทํารายงานภาษี รายงานภาษีขาย
รายงานภาษีซื้อ

ใบเสร็จรับเงินจาก
กรมสรรพากร/สําเนา ภ.พ.30

สมุดรายวันทัว่ ไป

การบันทึกบัญชี
กรณีภาษีขายมากกวาภาษีซื้อ
Dr. ภาษีขาย
Cr. ภาษีซอื้
เจาหนี้-กรมสรรพากร
กรณีภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย
Dr. ภาษีขาย
ลูกหนี-้ กรมสรรพากร
Cr. ภาษีซอื้
กรณีภาษีขายมากกวาภาษีซื้อ
Dr. เจาหนี-้ กรมสรรพากร
Cr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร
กรณีภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย
นําไปเครดิตภาษีในเดือนถัดไป
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10. การบันทึกบัญชีเมื่อนําชําระเงินภาษี
มูลคาเพิ่มแกกรมสรรพากร

สมุดรายวันขัน้ ตน
สมุดรายวันทัว่ ไป

121

ตารางที่ 5-3 แสดงการบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ)
รายการ
เอกสาร
11. การบันทึกบัญชีเมื่อกิจการซื้อรถตูเพื่อ สัญญาการซื้อขายรถตู/ ใบกํากับ
ใชในการดําเนินงานของกิจการ
ภาษีเงินดาวนรถ/ใบสําคัญจาย

สมุดรายวันขัน้ ตน
สมุดรายวันทัว่ ไป

12. การบันทึกบัญชีเมื่อกิจการจายชําระ
คางวดรถตู

สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวันซื้อ

ใบกํากับภาษีคา งวดรถ/
ใบสําคัญจาย

121

การบันทึกบัญชี
Dr. ยานพาหนะ
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อรอตัดบัญชี
Cr. เงินสด
เจาหนี้
Dr. เจาหนี้
ภาษีซื้อ
Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร
ภาษีซื้อรอตัดบัญชี

122

4. เครื่องมือและอุปกรณที่ธุรกิจนําเที่ยวนํามาใชในการดําเนินธุรกิจ
ในยุค สมั ย ของโลกาภิ วั ฒน เทคโนโลยีใ หม ๆ เริ่ มเข ามามี บ ทบาทในการดํ า เนิ น ธุรกิ จ
มากขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจในดานของความรวดเร็ว สะดวกและเปนระบบ
มากยิ่งขึ้น ธุรกิจนําเที่ยวก็เชนกันเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน
ของกิจการตองมีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย และเครื่องมือและอุปกรณที่ธุรกิจนําเที่ยวนํามาใช
ในการดําเนินธุรกิจดังนี้
4.1 คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร
ธุรกิจนําเที่ยวไดมีการนําคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรมาใชในงานดานตางๆ ของ
ธุรกิจนําเที่ยวดังนี้
1) งานดานแผนก Operation มีนําคอมพิวเตอรมาเพื่อชวยในการจัดงานใหแก
มัคคุเทศกและคนขับรถพรอมกับการพิมพใบ Job Order เพื่อเปนหลักฐานในการสั่งงานใหแก
มัคคุเทศกและคนขับรถ เนื่องจากคอมพิวเตอรสามารถเก็บขอมูลไดมากชวยประหยัดในเรื่องของ
ปริมาณเอกสารที่เปนกระดาษที่มีปริมาณมาก สามารถเก็บขอมูลไดนาน และสามารถเรียกดูขอมูล
ไดตลอดเวลา รวดเร็ว
2) งานดานแผนก Booking มีการนําคอมพิวเตอรมาใชโดยเฉพาะอยางยิ่ง ธุรกิจ
นําเที่ยวที่ใหบริการรับจองตั๋วเครื่องบิน โดยเปนตัวแทนจําหนายตั๋วเครื่องบินของสายการบินตางๆ
ซึ่งคอมพิวเตอรที่นํามาใชกับระบบจองตั๋วเครื่องบิน AMADEUS หรือระบบจองตั๋วเครื่องบินระบบ
อื่นๆ นั้น ตองมีคุณลักษณะที่สามารถเขากันไดในเรื่องของความเร็ว ความจําของเครื่องและตอง
เหมาะสมกับระบบการจองตั๋วเครื่องบินของสายการบินนั้นดวย
3) งานดานแผนกบัญชีและการเงิน มีการนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อชวยในการ
จัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว ทั้งธุรกิจนําเที่ยวที่จัดทําบัญชีดวยระบบมือ (Manual) คอมพิวเตอรจะ
ชวยลดภาระของพนักงานบัญชีในดานของความรวดเร็ว ถูกตอง แมนยําของจํานวนตัวเลขมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งแผนกบัญชีสามารถนําโปรแกรมที่มีอยูในคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดทําบัญชี เชน
โปรแกรม Microsoft Excel มาชวยจัดทํารายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย การจัดทําบัญชี แยกประเภท
การนําโปรแกรม Microsoft Word มาชวยในการจัดทําใบแจงหนี้ สําหรับธุรกิจนําเที่ยวที่ใช
โปรแกรมสําเร็ จรูปทางการบัญชีนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคอมพิวเตอรเพื่อใชในการติดตั้ ง
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี จําเปนตองใชคอมพิวเตอรในการดําเนินงานทางดานบัญชีในสวน
ของการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม การประมวลผลและการออกรายงาน ในสวนของแผนก
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การเงิ น ใช ค อมพิ ว เตอร ใ นการจั ด พิ ม พ ใ บสํ า คั ญ รั บ เงิ น ใบแจ ง หนี้ ใบสํ า คั ญ จ า ย เป น ต น
นอกจากนี้ในสวนของแผนกบัญชีลูกหนี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชคอมพิวเตอรเขามาชวยในการ
เก็บขอมูลของนักทองเที่ยวเพื่อรวบรวมรายละเอียดการใหบริการแกทองเที่ยว ซึ่งในแตละวันแต
ละเดื อ นจะมี ป ริ ม าณนั ก ท อ งเที่ ย วและรายละเอี ย ดการให บ ริ ก ารในปริ ม าณที่ ม าก ในการเก็ บ
รวบรวมขอมูลเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้บริษัทตัวแทนจัดนําเที่ยว
4.2 Software หรือโปรแกรมประยุกต
โดยเปนโปรแกรมที่บรรจุลงในคอมพิวเตอรเพื่อใชในการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยว
มีดังตอไปนี้
1) โปรแกรม Microsoft Word ซึ่งโปรแกรมนี้มีคุณสมบัติในการจัดพิมพรายงาน
หรือเอกสารตางๆ ธุรกิจนําเที่ยวนําโปรแกรมนี้มาใชงานสําหรับงานจัดทําเอกสาร จดหมายขอ
ราคา หรือพิมพหนังสือตอบรับตางๆ ซึ่งโดยปกติทั่วไปคอมพิวเตอรทุกเครื่องจะมีโปรแกรมนี้ให
เรียกใชงานไดอยูแลว
2) โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งโปรแกรมนี้มีคุณสมบัติใชในทํางานเอกสารที่
เกี่ยวกับตาราง เอกสารตางๆ รวมถึงตัวเลข ซึ่งธุรกิจนําเที่ยวนําโปรแกรมนี้มาใชงานในสวนของ
แผนก Operation ใชในการจัดทําตารางงานของมัคคุเทศกและคนขับรถ นอกจากนี้ยังเหมาะแก
การใชงานของแผนกบัญชี เนื่องจากโปรแกรมดังกลาวมีเมนูเกี่ยวกับการคํานวณใหเลือกใช เชน
การรวมผลรวม สูตรในการคํานวณตางๆ เปนตน
3) โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี ธุรกิจนําเที่ยวนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
บัญชีที่มีขายในทองตลาดทั่วไปมาใชในการจัดทําบัญชี เนื่องโปรแกรมชวยอํานวยความสะดวก
ในการจัดทําบัญชี ทําใหการจัดทําบัญชีเปนไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากเปนโปรแกรมที่มีระบบการ
บันทึกบัญชีจนถึงการจัดทํารายงานทางการเงินในโปรแกรมเดียว จึงเปนที่นิยมสําหรับธุรกิจ
นําเที่ยวที่มีปริ มาณรายการคาที่นอยจนถึงปานกลาง เพราะหากเปนธุรกิจนําเที่ยวที่มีปริมาณ
รายการคามาก และนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีนี้ไปใชจะกอใหเกิดความยุงยากในการ
กําหนดรหัสบัญชี และหากจัดพิมพสมุดบัญชีตางๆ รวมถึงการจัดทํารายงานทางการเงินออกมา
จะมีปริมาณเอกสารที่มาก ซึ่งหากวงจรรายการคาของธุรกิจนําเที่ยวขนาดใหญที่มีความสลับ
ซับซอน และมีความยืดหยุน โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีนี้จะไมสามารถรองรับได รายงาน
ทางการเงินที่จัดทําออกมาจะไมสะทอนผลการดําเนินงานของกิจการที่แทจริง ดังนั้นธุรกิจนําเที่ยว
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บางแหงที่มีขนาดของกิจการคอนขางใหญและมีรายการคาที่มีปริมาณมากจะทําการลงทุนในดาน
ของระบบบัญชี กลาวคือ จะทําการจัดจางโปรแกรมเมอรพรอมทั้งสํานักงานบัญชีมาวางระบบ
บัญชีที่ใชคอมพิวเตอรในการจัดทําโดยเฉพาะของแตละกิจการ
4) โปรแกรมที่ใชบันทึกรายละเอียดของการใชบริการของนักทองเที่ยวซึ่งเปน
โปรแกรมที่เหมาะสําหรับงานของแผนกบัญชีลูกหนี้เปนอยางมาก เนื่องจากในการรวบรวม
รายละเอียดการใชบริการของนัก ทองเที่ยวมีปริมาณมากในแตละวัน ดังนั้ นหากมีการจัด ทํา
รายละเอียดการใชบริการของนักทองเที่ยวเพื่อแยกเก็บเงินจากลูกหนี้ดวยการจัดทําดวยระบบมือนั้น
จะทําใหเสียเวลามากและมีเกิดขอผิดพลาดขึ้นได เนื่องจากปริมาณขอมูลมีการมากในแตละเดือน
การนําโปรแกรมนี้มาใชจะชวยประหยัดในเรื่องของเวลา และยอดลูกหนี้ที่ไดจะเปนยอดที่ถูกตอง
ซึ่งโปรแกรมดั งกล า วธุ รกิ จ นํา เที่ ย วอาจทํ า การจา งโปรแกรมเมื่อ มาจัด ทํา หรื อสร า งโปรแกรม
โดยที่โปรแกรมนี้มีระบบการทํางานที่รองรับการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ สามารถบันทึกรายชื่อ
นักทองเที่ยว หมายเลขอางอิงของนักทองเที่ยว โปรแกรมนําเที่ยวที่นักทองเที่ยวใชบริการ จํานวน
นักทองเที่ยว ราคาทัวรตอคน ราคารวม โดยประมวลผลเปนยอดรวมในแตละเดือน โดยแยกตาม
บริ ษั ทจัด นํ า เที่ ย วที่ นัก ทอ งเที่ ย วใชบริ ก าร นอกจากนี้ ห ากเป น ธุ รกิ จ นํา เที่ย วขนาดเล็ก หรือ มี
ปริมาณรายละเอียดการใชบริการของนักทองเที่ยวไมมากนัก จะนําโปรแกรม Microsoft Excel
มาชวยในการจัดทํา เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้บริษัทตัวแทนจัดนําเที่ยว
แทนการจางโปรแกรมเมอรมาวางโปรแกรมให เนื่องจากมีคาใชจายในการวางระบบโปรแกรม
คอนขางสูง
4.3 อินเตอรเน็ทความเร็วสูง
ธุ ร กิ จ นํา เที่ ย วหลายแห ง ได จัด ทํ า เว็บ ไซต กิจ การของตนเองเพื่ อ แนะนํ า การใหบ ริก าร
นําเที่ยวของกิจการเพื่อเผยแพรสูสาธารณชนทั่วโลก ซึ่งบุคคลทั่วไปหรือนักทองเที่ยวสามารถเขา
ชมเว็บไซตของธุรกิจนําเที่ยวโดยผานทางอินเตอรเน็ท นอกจากนี้นักทองเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปที่
เขาชมเวปไซตของธุรกิจนําเที่ยวสามารถทําการสํารองทัวรผานทางอินเตอรเน็ทไวลวงหนาโดยมี
การจายชําระเงินคาบริการนําเที่ยวผานทางบัตรเครดิตหรือโอนเงินผานธนาคาร และอินเตอรเน็ท
ยังมีความสําคัญกับธุรกิจนําเที่ยวในเรื่องของการสํารองทัวรของตัวแทนจัดนําเที่ยวผานทางอีเมล
ของธุรกิ จ นํา เที่ ยว ในกรณี ที่เป นการเรงดว น ไมสามารถจัดสงทางโทรสารหรือไปรษณี ยไ ด
รวมถึงการติดตอสื่อสารกับตัวแทนจัดนําเที่ยวและนักทองเที่ยวผานทางอินเตอรเน็ทหรือการคนหา
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ขอมูลเกี่ยวกับการนําเที่ยวเพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบินบางสายการ
บินรวมถึงสายการบินที่ใชระบบสํารองที่นั่งอะมาดิอุส (AMADEUS) มีการใชอินเตอรเน็ทเขามา
ชวยในการสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน ตามที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวาอินเตอรเน็ทมีความสําคัญกับ
ธุรกิจนําเที่ยวเปนอยางมาก
4.4 เครื่องรูดบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติ
ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วได อํ า นวยความสะดวกและเพิ่ ม ทางเลื อ กในการจ า ยชํ า ระเงิ น ให แ ก
นักทองเที่ยวดวยการนําเที่ยวผานบัตรเครดิต โดยที่ธุรกิจนําเที่ยวติดตั้งเครื่องรูดบัตรเครดิตแบบ
อัตโนมัติ ซึ่งธุรกิจนําเที่ยวตองเปดบัญชีกระแสรายวันกับทางธนาคารเพื่อที่ธนาคารจะนําเงินเขา
บัญชีของธุรกิจนําเที่ยวเมื่อมีการรูดบัตรเครดิตผานเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ และติดตอขอติดตั้ง
เครื่องรูดบัตรเครดิตกับทางธนาคาร หากทางธนาคารอนุมัติใหติดตั้งเครื่องรูดบัตรเครดิตแบบ
อัตโนมัติ ธนาคารจะใหเลขที่รหัสรานคาแกกิจการและเครื่องรูดบัตรเครดิตของธนาคารโดยทั่วไป
จะรับเฉพาะบัตรเครดิตประเภท VISA CARD และ MASTER CARD เทานั้น สําหรับบัตรเครดิต
ประเภทอื่นๆ ธุรกิจนําเที่ยวจะติดตอขอติดตั้งเครื่องรูดบัตรเครดิตนั้นกับทางบริษัทเจาของบัตร
โดยเฉพาะ และธุรกิจนําเที่ยวตองทําการสมัครเปนสมาชิก มีหมายเลขบัญชีของบัตรเครดิต
ประเภทนั้นดวย เชน บัตรเครดิต AMERICAN EXPRESS ตองติดตอขอเครื่องรูดบัตรเครดิตของ
บัตรเครดิต AMERICAN EXPRESS กับ บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด และ
ธุรกิจนําเที่ยวตองเปนสมาชิกบัตร AMERICAN EXPRESS ดวย เปนตน
4.5 เครื่องโทรสาร
เปนอุปกรณการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งที่สามารถสงรูปภาพหรือขอมูลทางไกลไดโดยใช
เทคโนโลยีของการถายภาพแลวสงผานทางสายโทรศัพท ซึ่งธุรกิจนําเที่ยวมีการติดตั้งภายใน
สํานักงานเพื่อใชในการติดตอสื่อสารกับกิจการคูคาที่ทําธุรกิจตอกัน เชน บริษัทตัวแทนจัดนําเที่ยว
โรงแรม นักทองเที่ยว เปนตน ในกรณีที่ตองการสงเอกสารหรือขอมูลมายังธุรกิจนําเที่ยวหรือ
ธุรกิจนําเที่ยวตองการสงขอมูลเอกสารตางๆ ไปยังสถานที่ตางๆ จะทําการสงผานเครื่องโทรสาร
เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วในการสงขอมูลหรือเอกสาร
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4.6 เครื่องถายเอกสาร
เปนอุปกรณสํานักงานที่ธุรกิจนําเที่ยวมีไวเพื่อใชในสํานักงาน เพื่อถายเอกสําเนาเอกสาร
ตางๆ ที่ใชในการดําเนินธุรกิจของธุรกิจนําเที่ยวไวเปนหลักฐาน เชน แผนกบัญชีลูกหนี้ทําการถาย
สําเนา Voucher การจองทัวรของนักทองเที่ยวเพื่อเปนหลักฐานในการเรียกเก็บเงินกับตัวแทน
จัดนําเที่ยว แผนกการเงินถายสําเนาบัตรประชาชนของผูรับเงินในกรณีที่ผูรับเงินเปนบุคคล
ธรรมดาและไมมีใบเสร็จรับเงิน เปนตน

5. ทางเดินเอกสารในการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยว
ในการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยวเปนการดําเนินงานที่ตองทํางานรวมกันระหวางแผนก
ตางๆ ภายในองคกร เพื่อการใหบริการของธุรกิ จนําเที่ยวเป นไปอย างเปนระบบ และสามารถ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว รวมถึงการใหบริการนําเที่ยวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่ ง การดํ า เนิ น งานนี้ จํา เป น อย า งยิ่ งที่ ตอ งใช เ อกสารแบบฟอร มต าง ๆ พื่ อ เป น หลั ก ฐานในการ
ติดตอสื่อสาร ประสานงานระหวางแผนก ซึ่งธุรกิจนําเที่ยวจะกําหนดทางเดินเอกสารในการ
ดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยวเพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยแบงออกเปน 2 วงจร คือ
5.1 ทางเดินเอกสารของวงจรรายไดและลูกหนี้
5.2 ทางเดินเอกสารของวงจรคาใชจายและเจาหนี้

5.1 ทางเดินเอกสารของวงจรรายไดและลูกหนี้
เปนทางเดินเอกสารของวงจรที่เกี่ยวของกับรายรับที่ไดรับจากการใหบริการนําเที่ยวซึ่ง
อาจจะไดรับเปนเงินสด หรือไดรับชําระคาบริการเปนบัตรเครดิต หรืออาจจะยังไมไดรับชําระเงิน
หลังจากการใหบริการสิ้นสุด โดยธุรกิจนําเที่ยวถือวารายการที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนเปนลูกหนี้ของ
ธุรกิจนําเที่ยว วงจรรายไดแบงไดตามประเภทของที่มาของรายไดดังตอไปนี้
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1) วงจรรายไดจากการใหบริการนําเที่ยว สามารถแบงออกเปน 2 วงจรดังนี้
1.1) รายไดจากการใหบริการนําเที่ยวที่ยังไมไดรับเงิน
จุ ด เริ่ ม ต น ของวงจรรายไดจ ากการให บริ ก ารนํ า เที่ ย วเริ่ ม จากการที่ ตัว แทนจั ด
นําเที่ยวสงรายละเอียดการสํารองทัวรของนักทองเที่ยว ซึ่งเรียกวา “ใบงาน” มาใหทางธุรกิจนําเที่ยว
โดยที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวไดเก็บเงินคาทัวรจากนักทองเที่ยวแลวเรียบรอย และแผนก Booking ของ
ธุรกิจนําเที่ยวจะเปนผูรับใบงานที่ทําการสงมายังธุรกิจนําเที่ยว
เมื่อไดรับใบงานแผนก Booking จะสํารองที่พัก อาหาร ชาง เรือ แพ ตาม
โปรแกรมทัวรที่นักทองเที่ยวสํารองมา จากนั้นแผนก Booking จะสงใบงานใหแกแผนก Operation
จากนั้นแผนก Operation จะจัดงานใหแกมัคคุเทศกและคนขับรถ พรอมแจงงานใหแกมัคคุเทศก
และคนขับรถทราบโดยแจงทางโทรศัพท และเขียนใบ Job Order เปนหลักฐานในการแจงงาน
จากนั้ น เปน หน าที่ ข องมัค คุ เ ทศก ใ นการให บริ ก ารนํา เที่ ย วแกนั ก ท องเที่ ย วจน
สิ้นสุดโปรแกรมทัวร และทําการเก็บ Voucher ที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวไดออกใหนักทองเที่ยวเพื่อ
เปนหลักฐานในการใชบริการ ขั้นตอนตอมามัคคุเทศกมีหนาที่จัดทําใบรายงานมัคคุเทศกเพื่อทํา
การเบิกคาเบี้ยเลี้ยงในการใหบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยว และคาใชจายตางๆ ที่ไดทําการจายไป
พรอมกับนําสง Voucher ที่เรียกเก็บจากนักทองเที่ยวใหแกแผนกบัญชีลูกหนี้
แผนกบัญชีลูกหนี้มีหนาที่ในการรวบรวมรายละเอียดในการทําทัวรตางๆ โดยนํา
สํ า เนาใบรายงานมั ค คุ เ ทศก ม าตรวจสอบการให บ ริ ก ารนํ า เที่ ย วของมั ค คุ เ ทศก พ ร อ มกั บ การ
ตรวจสอบกับใบ Job Order และใบงานที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวสงมาให รวมถึง Voucher ที่มัคคุเทศก
เรียกเก็บจากนักทองเที่ยวตอนที่สิ้นสุดการใหบริการนําเที่ยว เพื่อจัดทําใบแจงหนี้สงไปเก็บเงินกับ
ตัวแทนจัดนําเที่ยว โดยใชคอมพิวเตอรชวยในการรวบรวมรายละเอียดบริการนําเที่ยว
จากนั้นจะสงใบแจงหนี้ไปใหตัวแทนจัดนําเที่ยว และเมื่อตัวแทนจัดนําเที่ยวได
ตรวจสอบใบแจงหนี้ที่สงไปและเห็นวาถูกตองตรงกันจะจายเงินโดยจายเปนเช็คหรือโอนเงินผาน
ทางธนาคาร โดยที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวจะหักภาษี ณ ที่จายไวในฐานะที่ผูจายเงินเปนนิติบุคคล
และจายเงินคาบริการใหแกนิติบุคคลดวยกันในอัตรารอยละ 3 ของมูลคาคาบริการกอนภาษี
มูลคาเพิ่ม พรอมทั้งออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ที่จายสงใหธุรกิจนําเที่ยว และเมื่อ
ธุรกิจนําเที่ยวไดรับเช็คหรือเงินเขาบัญชีเรียบรอยแลว แผนกบัญชีลูกหนี้จะออกใบกํากับภาษีขาย
สงไปใหแกตัวแทนจัดนําเที่ยว
(ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง หนา 223-224)
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1.2) รายไดคาบริการนําเที่ยวที่ไดรับเปนเงินสดหรือบัตรเครดิต
จุดเริ่มตนของวงจรนี้เริ่มจากการที่มัคคุเทศกไดรับใบ Job Order จากแผนก
Operation ใหไปรับนักทองเที่ยวจากสนามบินหรือสถานีรถไฟ
มัคคุเทศกจะใชความสามารถ
ทางดานภาษาและใหขอมูลการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวเพื่อเสนอขายทัวรใหแกนักทองเที่ยว
และเมื่อนักทองเที่ยวตกลงซื้อทัวร มัคคุเทศกจะออกบิลขายทัวรเพื่อเปนหลักฐานในการรับชําระ
เงินจากนักทองเที่ยว
เมื่อมัคคุเทศกไดรับเงินคาทัวรจากนักทองเที่ยวแลวมีหนาที่นําเงินจายคืนใหแก
ผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว และเมื่อผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี
ไดรับเงินคาทัวรจากมัคคุเทศกเรียบรอยจะประทับตราคําวา “จายแลว” พรอมกับลงวันที่ที่ไดรับเงิน
ลงในสําเนาบิลขายทัวรแลวเก็บเขาแฟม
แผนกการเงินมีหนาที่ในการตรวจสอบสําเนาบิลขายทัวรในแฟมของผูมีอํานาจ
หรือหัวหนาแผนกบัญชีวาไดรับเงินเปนที่เรียบรอยแลวหรือไม และหากตรวจสอบแลววาผูมี
อํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีประทับตรา “จายแลว” แผนกการเงินจะจัดทําใบสําคัญรับเงินขึ้นมา
เพื่อใหหัวหนาแผนกบัญชีทําการเซ็นตอนุมัติการรับเงิน เมื่อแผนกการเงินไดรับใบสําคัญรับเงิน
จากผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีจะออกใบกํากับภาษีขายสําหรับเงินคาทัวรที่ไดรับ
ในกรณีที่นักทองเที่ยวชําระเงินในรูปแบบของบัตรเครดิตนี้ มัคคุเทศกมีหนาที่ตอง
ออกบิลขายทัวรตามปกติ และระบุหมายเลขบัตรลงในบิลขายทัวรเพื่อใหทราบวานักทองเที่ยว
ชําระในรูปแบบบัตรเครดิต
(ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง หนา 226)
2) วงจรรายไดจากการใหบริการขนสง (Transfer) สามารถแบงออกเปน 2 วงจร ดังนี้
2.1) รายไดคาบริการขนสงที่ยังมิไดรับชําระ
จุด เริ่ ม ตน ของวงจรรายได จ ากการให บ ริก ารขนส ง เริ่ มต น จากแผนก Booking
ได รั บ ใบงานจากตั ว แทนจั ด นํ า เที่ ย ว ว า มี นั ก ท อ งเที่ ย วทํ า การสํ า รองการรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วจาก
สนามบินหรือสถานีรถไฟไปยังที่พัก (Transfer In) และการสงนักทองเที่ยวจากที่พักไปยังสนามบิน
หรือสถานีรถไฟ (Transfer Out) หากในใบงานที่ไดรับมีจํานวนนักทองเที่ยวเปนปริมาณมากไม
สามารถใชรถตูในการรับ-สงนักทองเที่ยว และในกรณีที่ธุรกิจนําเที่ยวมีเฉพาะรถตูหรือรถบัสกลาง
(นักทองเที่ยวไมเกิน 16 คน) แผนก Booking มีหนาที่จองรถบัสใหญจากกิจการที่ใหบริการรถเชาที่
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ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วมี ก ารตกลงทํ า สั ญ ญาเช า รถ (Contact) กั น อยู เ พื่ อ นั ด หมายวั น เวลา ที่ รั บ -ส ง นั ก
ทองเที่ยว
แผนก Booking จะสงใบงานไปยังแผนก Operation เพื่อจัดรถรับ-สงนักทองเที่ยว
พรอมทั้งจัดมัคคุเทศกเพื่อใหบริการรับสงและทําการเก็บ Voucher Transfer จากนักทองเที่ยวเพื่อ
ใชเปนหลักฐานในการเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจัดนําเที่ยว และแผนก Operation จะทําการแจงงาน
ใหแกมัคคุเทศกและคนขับรถทราบโดยแจงทางโทรศัพท และจัดทําใบ Job Order เปนหลักฐานใน
การแจงงาน
จากนั้นเปนหนาที่ของมัคคุเทศกในการใหบริการรับ-สงนักทองเที่ยวใหเรียบรอย
และระหวางที่มัคคุเทศกไปรับนักทองเที่ยวจากสนามบิน มัคคุเทศกจะใชความสามารถทางดาน
ภาษาใหขอมูลการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวเพื่อทําการเสนอขายทัวร และเมื่อนักทองเที่ยวตกลง
ซื้อทัวร มัคคุเทศกจะออกบิลขายทัวรใหแกนักทองเที่ยว ซึ่งจะเขาสูวงจรรายไดจากการใหบริการ
นําเที่ยวที่ไดรับชําระเปนเงินสดหรือบัตรเครดิตตอไป
ขั้นตอนตอมาเมื่อมัคคุเทศกไดใหบริการรับ-สงนักทองเที่ยวเปนที่เรียบรอยแลว
มัคคุเทศกมีหนาที่จัดทําใบรายงานมัคคุเทศกเพื่อเบิกคาเบี้ยเลี้ยงในการรับ-สงนักทองเที่ยวพรอมกับ
นําสง Voucher Transfer ที่เรียกเก็บจากนักทองเที่ยวใหแกแผนกบัญชีลูกหนี้
แผนกบัญชีลูกหนี้มีหนาที่ในการรวบรวมรายละเอียดในการรับ-สงนักทองเที่ยว
โดยนํา Job Order ตรวจสอบกับใบงานที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวสงให ตรวจสอบกับใบรายงาน
มัคคุเทศก และตรวจสอบกับ Voucher Transfer ที่เรียกเก็บจากนักทองเที่ยว และเมื่อแผนก
บัญชีลูกหนี้เห็นวาถูกตอง ครบถวน แผนกบัญชีลูกหนี้ จะจัดทําใบแจงหนี้สงไปเก็บเงินตัวแทน
จัดนําเที่ยว โดยใชคอมพิวเตอรชวยในการรวบรวมรายละเอียดการรับ-สงนักทองเที่ยว
เมื่อตัวแทนจัดนําเที่ยวไดรับใบแจงหนี้และตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองตรงกัน
จะจายเงินโดยจายเปนเช็คหรือโอนเงินผานทางธนาคาร โดยที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวจะหักภาษี ณ
ที่จายไวในฐานะที่ผูจายเงินเปนนิติบุคคล และจายเงินคาขนสงใหแกนิติบุคคลดวยกันในอัตรา
รอยละ 1 ของมูลคาคาขนสง พรอมทั้งออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ที่จายสงใหธุรกิจ
นําเที่ยว
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เมื่อธุรกิจนําเที่ยวไดรับเช็คหรือเงินเรียบรอยแลว แผนกบัญชีลูกหนี้จะออกเสร็จ
รับเงินสงไปใหแกตัวแทนจัดนําเที่ยว เนื่องจากการใหบริการขนสงนี้ตามประมวลรัษฎากรได
กําหนดใหเปนรายไดที่ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนั้นธุรกิจนําเที่ยวจะออกใบเสร็จรับเงิน
ใหแกตัวแทนจัดนําเที่ยว
(ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง หนา 227-228)
2.2) วงจรรายไดคาขนสงที่ไดรับเปนเงินสดหรือบัตรเครดิต
วงจรนี้เริ่มตนจากการที่แผนก Booking ไดรับสํารองการรับ-สงนักทองเที่ยวทาง
อินเตอรเนทหรื อไดรับการจองจากนั ก ทองเที่ยวโดยตรง เมื่อได รับสํารองการรั บ-สงจากนั ก
ทองเที่ยว และนักทองเที่ยวจายชําระคาขนสงใหแกธุรกิจนําเที่ยวโดยตรง แผนก Booking จะออก
การบิลขายทัวรใหแกนักทองเที่ยว
จากนั้ น แผนก Booking
จะนํ า สํ า เนาบิ ล ขายทั ว ร ส ง ให แ ผนก Operation
แผนก Operation จะแจงงานใหแกมัคคุเทศกและคนขับรถโดยแจงทางโทรศัพท และจัดทําใบ Job
Order เปนหลักฐานในการแจงงาน
เมื่ อ มั ค คุ เ ทศก ไ ด รั บ ใบงานจากแผนก Operation จะไปรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วจาก
สนามบินหรือสถานีรถไปเพื่อสงไปยังที่พัก ระหวางที่มัคคุเทศกไปรับนักทองเที่ยวจากสนามบิน
หรือสถานีรถไฟ มัคคุเทศกจะใชความสามารถทางดานภาษาใหขอมูลการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยว
เพื่อทําการเสนอขายทัวร และเมื่อนักทองเที่ยวตกลงซื้อทัวร มัคคุเทศกจะออกบิลขายทัวรใหแก
นักทองเที่ยว ซึ่งจะเขาสูวงจรรายไดจากการใหบริการนําเที่ยวที่ไดรับชําระเปนเงินสดหรือบัตร
เครดิตตอไป
เมื่อมัคคุเทศกไดใหบริการรับ-สงนักทองเที่ยวเปนที่เรียบรอยแลว มัคคุเทศกมี
หนาที่จัดทําใบรายงานมัคคุเทศกเพื่อเบิกคาเบี้ยเลี้ยงในการรับ-สงนักทองเที่ยว และเมื่อมัคคุเทศก
ไดรับเงินคารับ-สงนักทองเที่ยว (Transfer) จากนักทองเที่ยวแลวมีหนาที่นําเงินสงใหแกผูมีอํานาจ
หรือหัวหนาแผนกบัญชีพรอมกับสําเนาบิลขายทัวร
และเมื่อผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีไดรับเงินคาทัวรจากมัคคุเทศกเรียบรอย
แลวจะประทับตราคําวา “จายแลว” พรอมกับลงวันที่ที่ไดรับเงินลงในสําเนาบิลขายทัวรแลวเก็บ
เขาแฟม แผนกการเงินมีหนาที่ในการตรวจสอบสําเนาบิลขายทัวรในแฟมของผูมีอํานาจ หรือ
หัวหนาแผนกบัญชีวาไดรับเงินเปนที่เรียบรอยแลวหรือไม และหากตรวจสอบแลววาผูมีอํานาจ
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หรือหัวหนาแผนกบัญชีประทับตรา “จายแลว” แผนกการเงินจะจัดทําใบสําคัญรับเงินเพื่อให
หัวหนาแผนกบัญชีเซ็นตอนุมัติการรับเงิน
เมื่ อ แผนกการเงิ น ได รั บ ใบสํ า คั ญ รั บ เงิ น จากหั ว หน า แผนกบั ญ ชี จ ะออก
ใบเสร็จรับเงินสําหรับเงินคารับ-สงนักทองเที่ยว (Transfer) ที่ไดรับ เนื่องจากการใหบริการขนสง
นี้ตามประมวลรัษฎากรไดกําหนดใหเปนรายไดที่ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนั้นธุรกิจ
นําเที่ยวจึงออกใบเสร็จรับเงิน
ในกรณีที่นักทองเที่ยวชําระเงินในรูปแบบของบัตรเครดิตนี้ มัคคุเทศกมีหนาที่
ออกบิลขายทัวรตามปกติ แตจะระบุหมายเลขบัตรลงในบิลขายทัวรเพื่อใหทราบวานักทองเที่ยว
รายนี้ชําระเงินในรูปแบบบัตรเครดิต
(ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง หนา 229)
3) วงจรรายไดจากการใหบริการสํารองที่พัก/ขายที่พัก
ในกรณีนี้ธุรกิจนําเที่ยวเปนตัวแทนสํารองที่พักใหแกตัวแทนจัดนําเที่ยว ซึ่งจุดเริ่มตนของ
วงจรนี้ เ ริ่ มต น จากนั ก ท อ งเที่ย วติ ด ต อกั บธุร กิจ นํา เที่ ย วว าต อ งการสํา รองที่ พัก หรือ ซื้อ ที่ พั ก ใน
โรงแรมตางๆ แผนก Booking มีหนาที่ใหบริการและใหขอมูลรายละเอียดของโรงแรมตางๆ
ที่นักทองเที่ยวตองการพัก เชน รายละเอียดของหองพักของแตละโรงแรม ราคาของหองพักแตละ
ประเภท ราคาหองพัก เปนตน
หลังจากนักทองเที่ยวไดตัดสินใจเลือกโรงแรมที่ตองการพักแลว แผนก Booking จะติดตอ
กับทางโรงแรมวามีหองพักตามที่นักทองเที่ยวตองการวางหรือไม และหากทางโรงแรมแจงวามี
หองวาง แผนก booking จะสํารองหองพักกับแผนก Reservation ของโรงแรมทางโทรศัพท
จากนั้นแผนก Booking จะเรียกเก็บเงินจากนักทองเที่ยวโดยออกบิลขายทัวรใหแกนักทองเที่ยว
จากนั้นแผนก Booking จะติดตอกับตัวแทนจัดนําเที่ยวโดยแจงใหกับตัวแทนจัดนําเที่ยว
ทราบวามีนักทองเที่ยวซื้อที่พักกับทางธุรกิจนําเที่ยว และขอใหตัวแทนจัดนําเที่ยวออกใบจองที่พัก
(Voucher)ในนามของตัวแทนจัดนําเที่ยว และสงโทรสารใบจองที่พักนี้ใหแกธุรกิจนําเที่ยวเพื่อที่
ธุรกิจนําเที่ยวจะไดสงใบจองที่พักนี้ไปยังโรงแรมที่นักทองเที่ยวพัก เพื่อยืนยันการจองการเขาพัก
ของนักทองเที่ยว และนักทองเที่ยวจะใชบิลขายทัวรที่ทางธุรกิจนําเที่ยวออกใหเปนหลักฐานใน
การเขาพักกับทางโรงแรม

132

จากนั้นแผนก Booking จะนําเงินที่ไดรับจากการขายที่พักนําสงใหแกผูมีอํานาจหรือ
หัวหนาแผนกบัญชีพรอมกับบิลขายทัวร ทางผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีจะประทับตราคํา
วา “จายแลว” พรอมกับลงวันที่ที่ไดรับเงินลงในสําเนาบิลขายทัวรแลวเก็บเขาแฟม แผนกการเงิน
จะมีหนาที่ในการตรวจสอบกับสําเนาบิลขายทัวรในแฟมของผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีวา
ไดรับเงินเปนที่เรียบรอยแลวหรือไม และหากตรวจสอบแลววาผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี
ประทับตรา “จายแลว” แผนกการเงินจะจัดทําใบสําคัญรับเงิน เพื่อใหหัวหนาแผนกบัญชีทําการ
เซ็นตอนุมัติการรับเงิน เมื่อแผนกการเงินไดรับใบสําคัญรับเงินจากหัวหนาแผนกบัญชีจะออก
ใบกํากับภาษีขายใหแกนักทองเที่ยวสําหรับเงินคาที่พักที่ไดรับ
และหากนักทองเที่ยวชําระคาที่พักดวยบัตรเครดิต แผนก Booking จะรูดบัตรเครดิตของ
นักทองเที่ยวกับเครื่องรูดบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติที่ธุรกิจนําเที่ยวจัดตั้งไว โดยเครื่องจะขอรหัส
อนุมัติและนําเงินเขาบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวโดยอัตโนมัติหากบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไดรับการ
อนุมัติ ซึ่งแผนก Booking ตองระบุหมายเลขบัตรเครดิตที่ รูดไวในในบิลขายทัว รดวยวา
นักทองเที่ยวจายเงินดวยบัตรเครดิต
ตอนสิ้ น เดือนแผนกการเงิน มี ห นาที่ในการรวบรวมรายละเอียดการขายหองพัก ใหแ ก
นักทองเที่ยวซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือน และทําสรุปยอดขายที่พัก พรอมทั้งสงโทรสาร
ใหตัวแทนจัดนําเที่ยว จากนั้นแผนกการเงินจะโอนเงินคาที่พักที่ไดรับจากนักทองเที่ยวใหตัวแทน
จัดนําเที่ยว โดยธุรกิจนําเที่ยวจะหักคานายหนาที่ไดรับจากการขายที่พักไวในอัตรารอยละที่ตกลง
กันและเมื่อตัวแทนจัดนําเที่ยวไดรับเงินโอน จะทําการออกใบกํากับภาษีคาที่พักสงมาใหธุรกิจ
นําเที่ยว และ เมื่อไดรับใบกํากับภาษีซื้อคาที่พักจากตัวแทนจัดนําเที่ยว แผนกบัญชีจะนํามาใชใน
การจัดทํารายงานภาษีซื้อเพื่อคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชําระในแตละเดือนตอไป
(ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง หนา 230-231)
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4) วงจรรายไดจากการสํารอง/จําหนายตั๋วเครื่องบิน
ในกรณี นี้ กิ จ การประกอบธุ รกิ จ นํา เที่ ย วและสํ า รองตั๋ ว เครื่อ งบิ น จากกิจ การคูค า ที่ เ ป น
ตัวแทนของสายการบิน จุดเริ่มตนของวงจรนี้เริ่มจาก นักทองเที่ยวติดตอสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
เปนหนาที่ของแผนก Booking ในการรับสํารองตั๋วเครื่องบินจากลูกคา แผนกBooking จะติดตอกับ
บริ ษั ท ตั ว แทนจํ า หน า ยตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ที่ เ ป น คู ค า เพื่ อ เช็ ค วั น ที่ เวลา และจุ ด หมายปลายทางที่
นักทองเที่ยวตองการจะเดินทางนั้นมีที่นั่งวางหรือไม และสอบถามถึงราคาสุทธิ(Net Price)
ที่กิจการคูคาเรียกเก็บกับทางธุรกิจนําเที่ยว หากมีที่นั่งวางจะสํารองทางโทรศัพทไว จากนั้นแผนก
Booking จะแจงราคาตั๋วเครื่องบินใหแกนักทองเที่ยวทราบซึ่งเปนราคาที่ระบุอยูหนาตั๋วเครื่องบิน
(Ticket Price) และหากนักทองเที่ยวตกลงซื้อตั๋วเครื่องบินจะเรียกเก็บเงินจากนักทองเที่ยว
โดยแผนก Booking จะออกบิลขายทัวรใหแกนักทองเที่ยวเพื่อเปนหลักฐานในการรับชําระเงิน
จากนั้นแผนก Booking จะออกใบจองตั๋วเครื่องบิน (Voucher ) และสงไปใหกับบริษัท
ตัวแทนสายการบินที่เปนคูคาเพื่อออกตั๋วเครื่องบินใหแกนักทองเที่ยว เมื่อบริษัทตัวแทนสาย
การบินไดรับใบจองตั๋วเครื่องบินจะทําการออกตั๋วเครื่องบินพรอมกับจัดทําใบสงตั๋ว/ใบแจงหนี้
มาใหธุรกิจนําเที่ยวเพื่อใหธุรกิจนําเที่ยวเซ็นตรับใบสงตั๋ว/ใบแจงหนี้พรอมกับรับตั๋วเครื่องบินและ
สงมอบใหแกนักทองเที่ยว สวนสําเนาใบรับตั๋ว/ใบแจงหนี้ที่ไดเซ็นตรับแผนก Booking จะแนบ
กับใบจองตั๋วเครื่องบินตนฉบับเพื่อสงใหแผนกการเงินเก็บเขาแฟมเพื่อรอครบกําหนดการชําระเงิน
ตอมาแผนก Booking จะนําเงินที่ไดรับจากการขายตั๋วเครื่องบินนําสงพรอมกับบิลขายทัวร
ใหแกผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี โดยทางผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีจะประทับตรา
คําวา “จายแลว” พรอมกับลงวันที่ที่ไดรับเงินลงในสําเนาบิลขายทัวรแลวเก็บเขาแฟม จากนั้น
แผนกการเงินมีหนาที่ในการตรวจสอบสําเนาบิลขายทัวรในแฟมของผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนก
บัญชีวาไดรับเงินเรียบรอยแลวหรือไม และหากตรวจสอบแลววาผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนก
บัญชีประทับตรา “จายแลว” แผนกการเงินจะจัดทําใบสําคัญรับเงินขึ้นมา เพื่อใหหัวหนาแผนก
บัญชีเซ็นตอนุมัติการรับเงิน
เมื่อแผนกการเงินไดรับใบสําคัญรั บเงินจากหัวหนาแผนกบัญชี จ ะออกใบเสร็จ รับเงิน
สําหรับเงินคาตั๋วเครื่องบินที่ไดรับ เนื่องจากการใหบริการจําหนายตั๋วเครื่องบินถือเปนการขนสง
ประเภทหนึ่ ง ที่ ป ระมวลรั ษ ฎากรได กํ า หนดให เ ป น รายได ที่ ไ ด รั บ การยกเว น ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม
แผนกการเงินจึงออกใบเสร็จรับเงิน
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และหากนักทองเที่ยวชําระคาตั๋วเครื่องบินดวยการจายบัตรเครดิต แผนก Booking จะรูด
บัตรเครดิตของนักทองเที่ยวกับเครื่องรูดบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติที่ธุรกิจนําเที่ยวจัดตั้งไว โดย
เครื่องจะขอรหัสอนุมัติและนําเงินเขาบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวโดยอัตโนมัติหากบัตรเครดิตของ
นักทองเที่ยวไดรับการอนุมัติ โดยที่แผนก Booking ตองระบุหมายเลขบัตรเครดิตที่ทําการรูดไว
ในในบิลขายทัวรดวยวานักทองเที่ยวจายเงินดวยบัตรเครดิต
(ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง หนา 232)
5) วงจรรายไดจากการใหบริการเชารถพรอมคนขับ แบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้
5.1) รายไดจากการใหบริการเชารถพรอมคนขับที่ยังมิไดรับชําระเงิน
จุดเริ่มตนของวงจรนี้เริ่มจากตัวแทนจัดนําเที่ยวสงใบงานหรือรายละเอียดใบจอง
การเชารถมายังธุรกิจนําเที่ยว แผนก Booking มีหนาที่ในการเช็ครายละเอียดของการเชารถของ
นั ก ท อ งเที่ ย วแต ล ะรายว า มี ป ริ ม าณของนั ก ท อ งเที่ ย วเป น จํ า นวนเท า ใด หากปริ ม าณของ
นักทองเที่ยวมีมากเกินกวาที่รถของธุรกิจนําเที่ยวจะรองรับได ตองใชรถบัสขนาดใหญ แผนก
Booking มีหนาที่จองรถบัสใหญจากกิจการใหบริการรถเชาที่ธุรกิจนําเที่ยวไดตกลงทําสัญญาเชารถ
ระหวางกันอยูเพื่อนัดหมายวัน เวลาที่ตองรับ-สงนักทองเที่ยว
ในกรณีที่จํานวนนักทองเที่ยวมีไมมากนักสามารถใชรถของธุรกิจนําเที่ยวในการ
ใหบริการเชารถพรอมคนขับ แผนก Booking จะสงใบงานไปยังแผนก Operation เพื่อจัดรถตูและ
คนขับรถใหบริการแกนักทองเที่ยว โดยแผนก Operation จะแจงงานใหแกคนขับรถทราบโดยแจง
ทางโทรศัพท และเขียนใบ Job Order เปนหลักฐาน
นอกจากนี้แผนก Operation จะมอบหมายใหคนขับรถเก็บใบจองเชารถ(Voucher)
จากนักทองเที่ยวเพื่อใชเปนหลักฐานในการเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจัดนําเที่ยว
เมื่อใหบริการเชารถเปนที่เรียบรอยแลว เปนหนาที่ของแผนกบัญชีลูกหนี้ในการ
รวบรวมรายละเอียดในการทําทัวรตางๆ โดยนําสําเนา Job Order และใบงานที่ตัวแทนจัดนําเที่ยว
สงมาใหทําการตรวจสอบกับ Voucher วาถูกตองตรงกันหรือไม และจัดทําใบแจงหนี้เพื่อสงเก็บ
เงิน กั บตั ว แทนจัด นํา เที่ย วซึ่งถือเปน ลูก หนี้ของธุรกิจ นํา เที่ย ว โดยใชคอมพิ ว เตอร ชว ยในการ
รวบรวมรายละเอียดการเชารถของนักทองเที่ยว
เมื่อตัวแทนจัดนําเที่ยวไดรับใบแจงหนี้และตรวจสอบเห็นวาถูกตองตรงกันจะ
จายเงินให แกทางธุรกิ จนําเที่ ยวโดยจายเปนเช็คหรือโอนเงิน ผานทางธนาคาร โดยตั วแทนจัด
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นําเที่ยวจะหักภาษี ณ ที่จายไวในฐานะที่ผูจายเงินเปนนิติบุคคล และจายเงินคาเชารถใหแกนิติ
บุคคลดวยกันในอัตรารอยละ 5 ของมูลคาคาบริการกอนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งออกหนังสือ
รับรองการหักภาษีเงินได ณ ที่จายสงใหธุรกิจนําเที่ยว เมื่อทางธุรกิจนําเที่ยวไดรับเช็คหรือเงินแลว
แผนกบัญชีลูกหนี้จะออกใบกํากับภาษีขายสงไปใหแกตัวแทนจัดนําเที่ยว
(ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง หนา 233-234)
5.2) รายไดจากการใหบริการเชารถที่ไดรับเปนเงินสดหรือบัตรเครดิต
จุดเริ่มตนของวงจรนี้เริ่มจากนักทองเที่ยวเขามาติดตอขอเชารถกับธุรกิจนําเที่ยว
แผนก Booking มีหนาที่ในการรับรายละเอียดการเชารถของนักทองเที่ยว และทําการแจงราคาการ
เชารถใหลูกคาทราบ เมื่อลูกคาตกลงเชารถจะเรียกเก็บเงินจากนักทองเที่ยวโดยออกบิลขายทัวร
ใหแกนักทองเที่ยว
จากนั้นแผนก Booking จะนําสําเนาบิลขายทัวรสงใหแผนก Operation โดยแผนก
Operation จะแจงงานใหแกคนขับรถทราบโดยการแจงทางโทรศัพทและจัดทําใบ Job Order เปน
หลักฐานในการแจงงาน
จากนั้นแผนก Booking จะนําเงินที่ไดรับจากการขายการเชารถสงใหแกผูมีอํานาจ
หรื อ หั ว หน า แผนกบั ญ ชี พ ร อ มกั บ บิ ล ขายทั ว ร โ ดยทางผู มี อํ า นาจหรื อ หั ว หน า แผนกบั ญ ชี จ ะ
ประทับตราคําวา “จายแลว” พรอมกับลงวันที่ที่ไดรับเงินลงในสําเนาบิลขายทัวรเก็บเขาแฟม
ตอมาแผนกการเงินมีหนาที่ในการตรวจสอบสําเนาบิลขายทัวรในแฟมของผูมี
อํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีวาไดรับเงินเรียบรอยแลวหรือไม และหากตรวจสอบวาผูมีอํานาจ
หรือหัวหนาแผนกบัญชีประทับตรา “จายแลว” แผนกการเงินจะจัดทําใบสําคัญรับเงินเพื่อให
หัวหนาแผนกบัญชีเซ็นตอนุมัติการรับเงิน เมื่อแผนกการเงินไดรับใบสําคัญรับเงินจากหัวหนา
แผนกบัญชีจะออกใบกํากับภาษีขายสําหรับเงินคาเชารถที่ไดรับ
และหากนักทองเที่ยวชําระคาเชารถดวยการจายบัตรเครดิต แผนก Booking จะรูด
บั ต รเครดิ ต ของนั ก ท อ งเที่ ย วกั บ เครื่ อ งรู ด บั ต รเครดิ ต แบบอั ต โนมั ติ ที่ ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วจั ด ตั้ ง ไว
โดยเครื่องจะขอรหัสอนุมัติและนําเงินเขาบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวโดยอัตโนมัติหากบัตรเครดิตของ
นักทองเที่ยวไดรับการอนุมัติ โดยแผนก Booking ตองระบุหมายเลขบัตรเครดิตที่ทําการรูดไวใน
ในบิลขายทัวรดวยวานักทองเที่ยวจายเงินดวยบัตรเครดิต
(ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง หนา 235)
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5.2 ทางเดินเอกสารของจรคาใชจายและวงจรเจาหนี้
เปนทางเดินเอกสารของวงจรการจายคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของธุรกิจ
นําเที่ยวทั้งสิ้น รวมถึงการจายชําระใหแกเจาหนี้ ซึ่งสามารถจําแนกรายไดออกได 4 วงจรดังนี้
1) วงจรคาใชจายที่เกิดขึ้น ณ แผนกการเงิน (ระบบเงินสดยอย)
คาใชจายที่เกิดขึ้น ณ แผนกการเงิน ไดแก คาใชจายเงินทดรองจาย คาใชจายใบรายงาน
มัคคุเทศก คาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งมีวงจรทางเดินเอกสาร
ดังนี้
1.1) คาใชจายเงินทดรองจาย
จุดเริ่มตนของวงจรนี้เริ่มตนจากแผนก Booking นําโปรแกรมทัวรที่ตองสํารอง
คาใชจายใหแกมัคคุเทศกสงใหแผนกการเงินเพื่อออกสํารองคาใชจายใหแกมัคคุเทศก โดยแผนก
การเงินมีหนาที่จัดทําเงินสํารองจาย/เงินทดรองจายในใบสํารองคาใชจาย พรอมทั้งจัดทําใบสําคัญ
จายขึ้นมาเพื่อใหมัคคุเทศกลงลายมือชื่อผูรับเงินและแผนกการเงินลงลายมือชื่อผูอนุมัติ
จากนั้นแผนกการเงินจะจายเงินใหแกมัคคุเทศก พรอมมอบในสํารองคาใชจายให
เพื่อเปนหลักฐานในการรับเงิน และนําตนฉบับใบสํารองคาใชจายนี้มาคืนเมื่อใหบริการนําเที่ยว
เสร็จสิ้นโปรแกรม
จากนั้นแผนกบัญชี จะประทับตรา “จายแลว” ลงในใบสําคัญจาย และนําสําเนาใบสํารอง
คาใชจายมาแนบกับใบสําคัญจาย จากนั้นจะบันทึกรายการคาใชจายดังกลาวลงในใบรับ-จายเงิน
ประจําวัน พรอมทั้งบันทึกจํานวนเงินที่ไดจายไปและบันทึกเลขที่ใบสําคัญจายลงไปใบรับ-จายเงิน
ประจําวัน โดยแนบหลักฐานใบสําคัญจายและใบสํารองคาใชจายกับใบรับ- จายเงินประจําวัน (ดัง
รูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง หนา 236)
1.2) คาใชจายใบรายงานมัคคุเทศก
จุ ด เริ่ ม ต น ของวงจรนี้ เ ริ่ ม ต น จากการที่ มั ค คุ เ ทศก ไ ด ใ ห บ ริ ก ารนํ า เที่ ย วหรื อ
ใหบริการขนสงนักทองเที่ยวเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว มัคคุเทศกมีหนาที่จัดทําใบรายงาน
มัคคุเทศกเพื่อเสนอตอธุรกิจนําเที่ยวในการเบิกคาใชจายที่ไดจายไป และเบิกคาเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก
ในการใหบริการนําเที่ยว รวมถึงการเบิกคาคอมมิชชั่นในการขายทัวร Option ขายการรับ-สง
ขายการเชารถใหแกนักทองเที่ยว ซึ่งแลวแตนโยบายของแตละธุรกิจนําเที่ยวในการกําหนดอัตรา
การจายคาคอมมิชชั่นวาเปนรอยละเทาใดของยอดขาย
สําหรับระยะเวลาที่ธุรกิจนําเที่ยว
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กําหนดใหมัคคุเทศกมาทําใบรายงานมัคคุเทศกนั้นขึ้นอยูกับนโยบายของแตละธุรกิจนําเที่ยววา
กําหนดไวกี่วันหลังจากวันทําทัวรเสร็จสิ้น และหากเลยกําหนดเวลาอาจมีมาตราการที่ถือเปนการ
ลงโทษมัคคุเทศกที่ไมปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ธุรกิจนําเที่ยวกําหนด
เมื่อแผนกการเงินตรวจสอบความถูกตองของใบรายงานมัคคุเทศกโดยตรวจสอบ
กับใบ Job Order ในการคิดคาเบี้ยเลี้ยงใหแกมัคคุเทศก และตรวจสอบคาใชจายที่มัคคุเทศกไดจาย
ไปวามีใบเสร็จรับเงินครบหรือไม จํานวนเงินที่จายไปถูกตองหรือไม รวมถึงตรวจสอบวาไดมีการ
เบิ ก เงิ น ทดรองจ า ยไปเป น จํ า นวนเท า ใด จากใบทดรองจา ยที่ มัค คุ เ ทศก ไ ด แ นบมาพร อ มกั น นี้
แผนกการเงินจะจายเงินคืนใหแกมัคคุเทศกและใหมัคคุเทศกเซ็นตชื่อผูรับเงินในใบสําคัญจาย
โดยแผนกการเงินเปนผูอนุมัติการจายพรอมทั้งประทับตรา “จายแลว” ลงในใบสําคัญจาย
จากนั้นแผนกการเงินจะบันทึกรายการคาใชจายใบรายงานมัคคุเทศกลงในใบรับจายเงินประจําวัน โดยลงเลขที่ใบสําคัญจายนั้นรวมถึงจํานวนเงินที่ไดจายลงในใบรายการรับจายเงินประจําวันในชองของการจายเงิน และแนบหลักฐานดังตอไปนี้กับใบรับ- จายเงินประจําวัน
ไดแก ใบรายงานมัคคุเทศก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีที่มัคคุเทศกไดทําการจายไป
ใบ Job Order ใบรายการยอดขายทัวร (ใชประกอบเพื่อเบิกคาคอมมิชชั่น) ใบสํารองคาใชจาย
(ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง หนา 237)
1.3) คาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยว
จุดเริ่มตนของวงจรนี้เริ่มที่ผูรักษาเงินสดยอย/แผนกการเงินจัดทําใบสําคัญจายเพื่อ
เบิกคาใชจายที่มีลักษณะเปนคาใชจายทั่วๆ ไป และเปนคาใชจายที่เปนจํานวนเงินไมมากนัก เชน
คาขยะ คาน้ําประปา คาไปรษณีย เปนตน และนําใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีที่ไดรับจากการจาย
คาใชจายดังกลาวมาแนบกับใบสําคัญจาย จากนั้นนําไปแนบกับใบรับ-จายเงินประจําวันพรอมทั้ง
บัน ทึกรายการจ า ยค า ใช จ า ยดั ง กลา วในใบรับ-จา ยเงิ น ประจําวัน และบัน ทึกเลขที่ ใ บสําคัญจาย
จํานวนเงินที่ทําการจายลงในใบรับ-จายเงินประจําวัน
จากนั้นเมื่อสิ้นวันแผนกการเงินมีหนาที่ในการรวบรวมรายการและหลักฐานที่ไดรับกับใบ
รับ-จายเงินประจําวันที่ไดทําการจายคาใชจายทั้ง 3 ประเภท ที่ไดทําการจายคาใชจายไปในแตละวัน
ไปขอเบิกชดเชยวงเงินสดยอยกับผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีตอไป
(ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง หนา 238)
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2) รายจายที่เปนจํานวนเงินมาก (จายผานระบบเช็ค)
จุดเริ่ มตนของวงจรนี้เริ่มจากการที่แผนกการเงินทราบวาจะตองจายคาใชจายดังกลาว
ซึ่งเปนจํานวนเงินที่เกิน 5,000 บาท แผนกการเงินจะจัดทําใบสําคัญจายและจัดเตรียมเช็คเปลา
เพื่อรอใหผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีตรวจสอบใบสําคัญจายกับใบแจงหนี้ และลงนาม
อนุมัติในใบสําคัญจายและเซ็นตอนุมัติเช็ค
เมื่อไดรับการอนุมัติจายเช็คแลวแผนกการเงินจะระบุเลขที่เช็คลงในใบสําคัญจายพรอม
ประทับตรา “จายแลว” ลงในใบสําคัญจาย จากนั้นเมื่อไดสงมอบเช็คเพื่อชําระคาใชจายดังกลาว
จะใหผูรับเช็คเซ็นตรับเช็คลงในใบสําคัญจาย จากนั้นผูรับเงินจะมอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
ใหแกแผนกการเงิน และเมื่อตรวจสอบความถูกตองของใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีกับใบสําคัญ
จายและตนขั้วเช็ควาเปนจํานวนเงินที่ถูกตองตรงกันแลว จะนําหลักฐานดังกลาวสงมอบใหแก
แผนกบัญชีเพื่อปฏิบัติงานดานบัญชีตอไป
ในกรณีเปนคาใชจายที่เขาหลักเกณฑตองทําการหักภาษี ณ ที่จาย เนื่องจากธุรกิจนําเที่ยว
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล ซึ่งมีหนาที่ในการหักภาษี ณ ที่จายเมื่อจาย
คาใชจายที่เขาหลักเกณฑและมีมูลคาเกิน 1,000 บาท นําสงแกสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไปนับจากเดือนที่ทําการจายเงิน ดังนั้นจุดเริ่มตนของกรณีนี้ จะเริ่มที่แผนกการเงินจะพิจารณา
วาเปนรายจายที่เกิน 5,000 บาทหรือไม และตองจายเปนคาอะไร หากเปนรายจายที่เขาหลักเกณฑ
การหักภาษี ณ ที่จาย แผนกการเงินจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย โดยจํานวนที่หัก ณ
ที่จายจะคํานวณโดยการนํามูลคาที่ไมรวมภาษีคูณกับอัตรารอยละที่ตองหักตามที่กรมสรรพากรได
กําหนดไว
ยกตัวอยางเชน จายคาโทรศัพทของธุรกิจนําเที่ยวมูลคาที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 500 บาท
แบงเปนคาเชา 100 บาท และคาบริการ 400 ดังนั้นแผนกการเงินจะหัก ณ ที่จายคาเชาในอัตรา
รอยละ 5 และหักภาษี ณ ที่จายคาบริการในอัตรารอยละ 3 เปนตน
จากนั้นเมื่อแผนกการเงินจัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายสําหรับคาใชจายนั้น
แลวจะจัดทําใบสําคัญจาย และจัดเตรียมเช็คเพื่อรอใหผูมีอํานาจตรวจสอบใบสําคัญจายกับใบแจง
หนี้ และลงนามอนุมัติในใบสําคัญจายและเซ็นตอนุมัติเช็ค เมื่อไดรับการอนุมัติจายเช็คแลว
แผนกการเงินจะระบุเลขที่เช็คลงในใบสําคัญจายพรอมประทับตรา “จายแลว” ลงในใบสําคัญจาย
เมื่อไดสงมอบเช็คเพื่อชําระคาใชจายและมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหแก
ผูจายเงินแลวจะใหผูรับเช็คเซ็นตรับเช็คลงในใบสําคัญจาย จากนั้นผูรับเงินจะมอบใบเสร็จรับเงิน/
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ใบกํากับภาษีใหแกแผนกการเงิน หากตรวจสอบความถูกตองของใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีกับ
ใบสําคัญจายและตนขั้วเช็ควาเปนจํานวนเงินที่ถูกตองตรงกัน จะสงมอบหลักฐานดังกลาวให
แผนกบัญชีเพื่อปฏิบัติงานดานบัญชี
(ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง หนา 239)
3) รายจายที่ยังมิไดจายชําระซึ่งธุรกิจนําเที่ยวถือวาเปนเจาหนี้ของธุรกิจนําเที่ยว
จุดเริ่มตนของวงจรรายจายที่ยังมิไดจายชําระ(เจาหนี้) นี้เริ่มตนจากการที่แผนกการเงิน
ไดรับใบแจงหนี้จากเจาหนี้ แผนกการเงินมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของใบแจงหนี้ ดังนี้
- ใบแจงหนี้คาที่พักตรวจสอบกับใบจองที่พัก (Voucher) ตนฉบับที่แผนก
Booking จัดทําขึ้นเพื่อตรวจสอบความถูกตองของใบแจงหนี้
- ใบแจงหนี้คาขี่ชางตรวจสอบกับสมุดงานของแผนก Operation เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองของใบแจงหนี้
- ใบแจงหนี้คาตั๋วเครื่องบินตรวจสอบกับใบจองตั๋วเครื่องบิน (Voucher) เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของใบแจงหนี้
และเมื่อแผนกการเงินตรวจสอบความถูกตองของใบแจงหนี้เรียบรอยแลว แผนกการเงิน
จะนํา เขา แฟมค าใช จา ยคางชําระ โดยระบุรายละเอีย ดวันครบกําหนดที่ตองจายชํ าระ จากนั้ น
ในทุกๆ เชาของวัน แผนกการเงินมีหนาที่ในการตรวจสอบวาวันนี้มีคาใชจายรายการใดบางที่
ครบกําหนดชําระเงินและตองจายชําระ โดยแผนกการเงินจะนําใบวางบิลของคาใชจายที่ครบ
กําหนดชําระออกมาจัดทําใบสําคัญจาย ถาเปนคาใชจายที่มีจํานวนเงินที่เกิน 5,000 บาท
แผนกการเงินจะจัดเตรียมเช็คเปลา เพื่อใหผูมีอํานาจตรวจสอบใบสําคัญจายกับใบแจงหนี้และลง
นามอนุมัติในใบสําคัญจายและเซ็นตอนุมัติเช็ค เมื่อไดรับการอนุมัติจายเช็คแลวแผนกการเงินจะ
ระบุเลขที่เช็คลงในใบสําคัญจายพรอมประทับตรา “จายแลว” ลงในใบสําคัญจาย
จากนั้นเมื่อสงมอบเช็คเพื่อชําระคาใชจายดังกลาว แผนกการเงินจะใหผูรับเช็คเซ็นตรับ
เช็คลงในใบสําคัญจาย จากนั้นผูรับเงินจะมอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีใหแกแผนกการเงิน
เมื่อตรวจสอบความถูกตองของใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีกับใบสําคัญจายและตนขั้วเช็ควาเปน
จํานวนเงินที่ถูกตองตรงกันแลว จะนําหลักฐานดังกลาวสงมอบใหแกแผนกบัญชีเพื่อปฏิบัติงานดาน
บัญชีตอไป
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ในกรณีที่เปนคาใชจายที่มีจํานวนเงินไมเกิน 5,000 บาท ธุรกิจนําเที่ยวจะจายชําระคาใชจาย
นั้นจากระบบเงินสดยอย ซึ่งเริ่มจากการที่ในทุกๆ วันแผนกการเงินจะเบิกเงินสดยอยกับผูมีอํานาจ
หรือหัวหนาแผนกบัญชีที่ควบคุมดูแลทางดานการเงินอยู และจัดทําใบสําคัญจายดวยจํานวนเงิน
ที่ตรงกับใบแจงหนี้ที่เช็คความถูกตองแลว จากนั้นแผนกการเงินจะอนุมัติการจายเงินจากเงินสด
ยอยที่มีอยูในมือ เมื่อเจาหนี้มาเก็บเงินจะจายเงินสดใหแกเจาหนี้และใหเจาหนี้ลงลายมือชื่อผูรับ
เงินในใบสํ าคั ญจายที่ ไดจัดเตรียมไว จากนั้นเจาหนี้เ มื่อไดรับเงินแลว จะออกใบกํากับภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน(แลวแตกรณี)ใหแกแผนกการเงิน แผนกการเงินจะบันทึกจํานวนคาใชจายที่ไดจาย
นั้นลงในใบรับ-จายเงินประจําวันพรอมทั้งบันทึกเลขที่ของใบสําคัญจายและแนบใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษีที่ไดรับกับใบสําคัญจาย พอสิ้นวันแผนกการเงินตองนําใบรับ-จายเงินประจําวัน
ใบสําคัญจาย และใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีที่ไดรับจากเจาหนี้ไปขอเบิกชดเชยเงินสดยอยกับผูมี
อํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีตอไป จากนั้นผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีจะตรวจสอบการ
จายคาใชจายประจําวันของแผนกการเงินวาถูกตองแลวจะสงมอบหลักฐานที่ไดรับไปยังแผนกบัญชี
เพื่อปฏิบัติงานดานบัญชีตอไป
สําหรับกรณีเปนคาใชจายที่เขาหลักเกณฑที่ตองหักภาษี ณ ที่จาย เนื่องจากธุรกิจนําเที่ยว
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล ซึ่งมีหนาที่ในการหักภาษี ณ ที่จายเมื่อจาย
คาใชจายที่เขาหลักเกณฑและมีมูลคาเกิน 1,000 บาท นําสงแกกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไปนับจากเดือนที่ทําการจายเงิน
ดังนั้นจุดเริ่มตนของกรณีนี้จะเริ่มจากการที่แผนกการเงินจะพิจารณาวาเปนรายจายที่เกิน
5,000 บาทหรือไมและตองทําการจายเปนคาอะไร หากเปนรายจายที่เขาหลักเกณฑการหักภาษี
ณ ที่จาย แผนกการเงินจะทําการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ซึ่งจํานวนที่หัก ณ
ที่จายจะคํานวณโดยนํามูลคาที่ไมรวมภาษีน้ันมาคูณกับอัตรารอยละที่ตองหักที่กรมสรรพากรได
กําหนดไว ยกตัวอยางเชน จายคาขนสงใหแกเจาหนี้ แผนกการเงินจะทําการหักภาษี ณ ที่จายใน
อัตรารอยละ 1 ของมูลคาของคาขนสง เปนตน
(ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง หนา 240-242)
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4) คาใชจายเงินเดือนและคาแรงของพนักงาน
จุดเริ่มตนของวงจรนี้เริ่มจาก ณ วันกอนสิ้นเดือน 1 วันแผนกบุคคลจะจัดทําพรอมทั้งสง
ใบรายได พนั กงานรายตัว และใบทะเบียนเงินเดือนและคาแรงประจําเดื อนมายังแผนกการเงิ น
เพื่อที่แผนกการเงินจะไดจัดทําใบสําคัญจาย พรอมทั้งออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จาย และ
จัดเตรียมเช็คเปลาเพื่อสงมอบใหหัวหนาแผนกบัญชีเซ็นตอนุมัติ
จากนั้นเมื่อหัวหนาแผนกบัญชีเซ็นตอนุมัติใบสําคัญจาย หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จาย
และเช็คเปนที่เรียบรอย แผนกบัญชีจะนําเช็คไปยังธนาคารเพื่อเขาบัญชีของพนักงานตอไป
(ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง หนา 243)
6. รายงานทางการเงินและงบการเงินของธุรกิจนําเที่ยว
ธุรกิจนําเที่ยวเมื่อดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลาครบ 1 รอบบัญชีตองมีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินเพื่อประเมินผลการดําเนินงานและประเมินฐานะทางการเงินของธุรกิจนําเที่ยวในรอบ
บัญชีที่ผานมาวาธุ รกิจ นํ า เที่ย วไดรับผลกํ าไรหรือประสบผลขาดทุ น รวมถึงการมีฐ านะทาง
การเงินที่มั่นคงของธุรกิจนําเที่ยววาจะสามารถดําเนินธุรกิจภายใตกฎเกณฑของการดําเนินงาน
ตอเนื่องไดหรือไม
โดยที่รายงานทางการเงินที่ธุรกิจนําเที่ยวจัดทําขึ้นนั้นเพื่อประโยชนตอผูใชภายในกิจการ
เชน ผูจัดการใชประโยชนจากรายงานทางการเงินของธุรกิจนําเที่ยวเพื่อนําไปวางแผนในการปรับ
กลยุทธทางการตลาด เปนตน และเพื่อประโยชนตอผูใชภายนอกกิจการในการตัดสินใจในเรื่อง
ตางๆ เกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยว เชน ธนาคารใชประโยชนจากรายงานทางการเงินของธุรกิจนําเที่ยว
เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติเงินกู เปนตน รายละเอียดรายงานทางการเงินของธุรกิจนําเที่ยวที่
จัดทําขึ้นควรประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
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6.1 งบการเงิน
งบการเงินที่ธุรกิจนําเที่ยวจัดทําขึ้นมีอยู 3 งบ ไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงของผูถือหุน
1) งบดุล
เปนงบการเงินที่ธุรกิจนําเที่ยวจัดทําขึ้นมาเพื่อประเมินฐานะทางการเงินของธุรกิจ
นําเที่ยววา ณ วันสิ้นรอบบัญชีของธุรกิจนําเที่ยวมีฐานะทางการเงินในสวนของสินทรัพย หนี้สิน
และสวนของเจาของมีความมั่นคงมากนอยเพียงไร ซึ่งการจัดทํางบดุลนั้นตองแสดงเปรียบเทียบ
2 ป คือ เปรี ย บเทียบงบดุ ลในป ปจ จุบัน กับงบดุ ลของปที่ผานมา เพื่อผูใ ช งบการเงินสามารถ
เปรียบเทียบอัตราสวนได
ตัวอยางของงบดุล
บริษัท นําเที่ยวเชียงใหม จํากัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
หนวย:บาท
สินทรัพย
หมายเหตุ
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การคา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

2
3

4

2549

2548

4,731,000.00
7,394,628.17
1,665,000.00
13,790,628.17

1,893,000.00
4,985,867.99
1,737,000.00
8,615,867.99

3,870,229.17
3,870,229.17
1,017,731.12
18,678,588.46

5,294,672.48
5,294,672.48
157,000.00
14,067,540.47
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บริษัท นําเที่ยวเชียงใหม จํากัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
หนวย:บาท
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุ
2549
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินใหกยู ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
5
เจาหนีก้ ารคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
6
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยมื ระยะยาวจากบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
1.4
เงินกูยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 70,000 หุน
หุนละ 20 บาท
กําไรสะสม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน

2548

3,319,204.32
1,208,358.20
378,951.30
4,905,513.82

2,803,989.60
1,285,453.27
459,680.49
4,549.123.36

5,924,897.40
1,223,125.00
7,148,022.40
12,054,536.22

2,202,228.10
1,686,625.00
3,893,853.10
8,442,976.46

1,400,000.00
5,224,052.24
6,624,052.24
18,678,588.46

1,400,000.00
4,224,564.01
5,624,564.01
14,067,540.47

144

2) งบกําไรขาดทุน
ธุรกิจนําเที่ยวจัดทํางบกําไรขาดทุนขึ้นมาเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของธุกิจ
นําเที่ยวในรอบบัญชีที่ผานมาวา ธุรกิจนําเที่ยวมีผลกําไรหรือขาดทุนจากการใหบริการนําเที่ยวใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา โดยแสดงใหทราบถึงประเภทของรายไดจากการใหบริการของ
ธุรกิจนําเที่ยว รายละเอียดของคาใชจายที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจนําเที่ยว การจัดทําจะแสดง
งบกําไรขาดทุนโดยเปรียบเทียบ 2 ป คือ เปรียบเทียบงบกําไรขาดทุนในปปจจุบัน กับงบกําไร
ขาดทุนในปกอน ซึ่งธุรกิจนําเที่ยวตองจัดทํางบกําไรขาดทุนในรูปแบบที่สามารถเปรียบเทียบกัน
ไดในการจัดทํางบกําไรขาดทุนของธุรกิจนําเที่ยวสามารถจัดทําได 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 งบกําไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียว
โดยจะทําการแสดงยอดรายไดรวมหักดวยคาใชจายรวม และแสดงยอด
กําไร(ขาดทุน)กอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได จากนั้นนํายอดดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดมา
หักออกจะทําใหไดกําไรสุทธิของธุรกิจนําเที่ยว โดยที่รายละเอียดของรายไดและคาใชจายตางๆ
จะปรากฏอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งการจัดทํางบกําไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียวเปน
ที่นิยมในการจัดทําของธุรกิจนําเที่ยวอยางมาก เนื่องจากมีความสะดวก และงายในการจัดทํา
รูปแบบที่ 2 งบกําไรขาดทุนแบบหลายขั้น
โดยจะมีการจัดทําโดยจําแนกประเภทของรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากการใหบริการของธุรกิจนําเที่ยวโดยเฉพาะ แยกออกตางหากจากคาใชจายในการขายและการ
บริหาร โดยที่รายละเอียดของรายไดและคาใชจายตางๆ จะปรากฏอยูในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ซึ่งการจัดทํางบกําไรขาดทุนในรูปแบบนี้จะทําใหทราบถึงรายได ตนทุนและกําไร
ขั้นตนในการใหบริการนําเที่ยวอยางแทจริง ผูบริหารธุรกิจนําเที่ยวใชประโยชนจากงบกําไร
ขาดทุนเพื่อใชในการวางแผนปรับกลยุทธ และวางแผนในการควบคุมการใชจายในการใหการ
บริการนําเที่ยวได
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ตัวอยางงบกําไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียว
บริษัท นําเที่ยวเชียงใหม จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
หนวย:บาท
2548

หมายเหตุ

2549

7

28,480,359.90
910,528.00
29,390,887.90

26,875,972.47
802,468.95
27,678,441.42

8

18,098,317.65

16,279,343.50

9,443,517.92
27,541,835.57
1,849,052.33
848,797.32
999,488.23

9,803,704.72
26,083,048.22
1,595,393.20
811,934.32
783,458.88

14.28
70,000 หุน

11.29
70,000 หุน

รายได :
รายไดจากการใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนการใหบริการ
คาใชจายในการขายและ
บริหาร
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจาย
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน
กําไรตอหุน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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ตัวอยางงบกําไรขาดทุนแบบหลายขั้น
บริษัท นําเที่ยวเชียงใหม จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

คาใชจายอืน่
กําไร(ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
กําไรสุทธิ

2549
28,480,359.90
18,098,317.65
10,382,042.25
9,443,517.92
1,578524.33
910,528.00
2,489,052.33
640,000.00
1,849,052.33
848,797.32
999,488.23

หนวย:บาท
2548
26,875,972.47
10,596,628.97
10,596,628.97
9,803,704.72
1,217,924.25
802,468.95
2,020,393.20
425,000.00
1,595,393.20
811,934.32
783,458.88

กําไรตอหุน
กําไรตอหุน
จํานวนหุน สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

14.28
70,000 หุน

11.29
70,000 หุน

รายไดจากการใหบริการ
ตนทุนการใหบริการ
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไร(ขาดทุน) จากการใหบริการ
รายไดอื่น

หมายเหตุ
7
8
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3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูเปนหุนสวน
เปนงบการเงินที่ธุรกิจนําเที่ยวที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทจํากัดมีหนาที่ที่
ตองจัดทํา เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางตนงวดกับสิ้นงวด และสะทอน
ใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพยสุทธิ ซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่งของกิจการในระหวาง
งวดภายใตเกณฑการวัดมูลคาที่กิจการใช
ตัวอยางของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูเปนหุนสวน
บริษัท นําเที่ยวเชียงใหม จํากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
หนวย:บาท

ยอดคงเหลือตนงวด 2548
รายการปรับปรุง ผลสะสมจากการแกไข
ขอผิดพลาด
กําไรสุทธิ 2548
ยอดคงเหลือปลายงวด 2548
กําไรสุทธิ 2549
ยอดคงเหลือปลายงวด 2549

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว
1,400,000
1,400,000
1,400,000

กําไร
สะสม

รวม

3,441,105.13

4,841,105.13

783,458.88
4,224,564.01
999,488.23
5,224,052.24

783,458.88
5,624,564.01
999,488.23
6,624,052.24
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3) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเรื่อง การนําเสนองบการเงิน กําหนดใหกิจการตอง
นําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนั้นธุรกิจนําเที่ยวเมื่อมีการจัดทํางบการเงินเพื่อเผยแพร
และนําเสนอตอบุคคลภายนอกจึงตองจัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อชี้แจงรายละเอียด
ตางๆ ที่ปรากฏอยูในงบการเงิน เพื่อใหผูใชงบการเงินมีความเขาใจที่ชัดเจนและถูกตองตองบ
การเงิ น ที่ แ สดง ซึ่ ง หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ควรมี ร ายละเอี ย ดที่ แ สดงดั ง ต อ ไปนี้
ขอมูลทั่วไปของธุรกิจ ขอมูลเกี่ยวกับเกณฑในการจัดทํา งบการเงินและนโยบายบัญชีที่กิจการ
เลือกใช ขอมูลที่เปดเผยตองเปนขอมูลที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดที่ไมไดแสดงไวในสวนอื่นของ
งบการเงินและมีความจําเปนตอการแสดงงบการเงินที่ถูกตองตามควร รวมถึงตองแสดงขอมูล
ดังกลาวอยางเปนระบบ
ตัวอยางหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท นําเที่ยวเชียงใหม จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
ขอมูลทั่วไป
บริ ษั ท นํ า เที่ ย วเชี ย งใหม จํ า กั ด จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป น บริ ษั ท จํ า กั ด ตามกฎหมายไทย
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2531 ทะเบียนเลขที่ 10-01-10-01 ทุนจดทะเบียนกําหนดไวเปนจํานวน
1,400,000บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 70,000 หุนๆ ละ 20 บาท ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
70,000 หุนๆ ละ 20 บาท โดยประกอบกิจการบริการนําเที่ยว สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 201/5
ถนนศรีดอนไชย ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สํานักงานสาขาที่ 1 ตั้งอยูเลขที่
618-619 หมู 1 ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และสํานักงานสาขาที่ 2 ตั้งอยูเลขที่ 27/11
ถนนขุมลุมประพาสน ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
หมายเหตุ 1. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
1.1 เกณฑในการนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดย สมาคมนักบัญชีและ
ผูสอบบั ญชีรั บ อนุ ญ าตแหง ประเทศไทย และเป น ไปตามพระราชบัญญั ติก ารบัญชี พ.ศ. 2543
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อยางไรก็ ตามโดยอนุโลมของประกาศของสมาคมฯ ฉบับที่ 004/2544-2546 เรื่ อง “มาตรฐาน
การบัญชีที่ยกเวนการบังคับใชกับธุรกิจที่ไมใชบริษัทมหาชนจํากัด” ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2544
บริษัทเลือกที่จะยังไมนํามาตรฐานการบัญชีตามที่ระบุขางลางมาใชในขณะนี้
ฉบับที่ 25 งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 36 การดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 44 งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย
ฉบับที่ 45 การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม
ฉบับที่ 47 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ฉบับที่ 48 การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 50 การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
1.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
บริษัทคิดคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานไมเกิน
อัตราที่ประมวลรัษฎากรกําหนด
1.3 การรับรูรายไดคาบริการและคาใชจาย
บริษัทรับรูรายไดคาบริการและคาใชจายตามเกณฑคงคาง
1.4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท
ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท ตลอดทั้งสมาชิก
ในครอบครัวบุคคลดังกลาวและกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
หมายเหตุ 2. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
รวม

ประกอบดวย
2549
421,000.00
2,450,000.00
860,000.00
3,731,000.00

หนวย : บาท
2548
78,000.00
1,195,000.00
620,000.00
1,893,000.00
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หมายเหตุ 3. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ประกอบดวย

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลรอตัดบัญชี
ภาษีซื้อรอตัดบัญชี
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลจายลวงหนา

2549
1,130,000.00
50,000.00
83,000.00
280,000.00

หนวย : บาท
2548
975,000.00
67,000.00
110,000.00
540,000.00

คาใชจายจายลวงหนา
รวม

122,000.00
1,665,000.00

45,000.00
1,737,000.00

หมายเหตุ 4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

ประกอบดวย
หนวย : บาท

อาคาร
ยานพาหนะ
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องตกแตงสํานักงาน
เครื่องใชสํานักงาน

ยอดยกมา
ตนงวด
2,143,262.31
2,906,729.93
42,015.07
40,350.35
9,438.17

อุปกรณสํานักงาน
รวม

152,876.65
5,294,672.48

ระหวางป

คาเสื่อมราคา
287,673.85
1,024,448.60
16,856.60
3,171.94
40,293.35
400.17

47,741.13
50,913.07

105,683.81
1,475,356.38

ยอดยกไป
สิ้นงวด
1,855,588.46
1,882,281.33
25,158.47
3,228.94
9,038.00
94,933.97
3,870,229.17
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หมายเหตุ 5. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เปนเงินเบิกเกินบัญชีของ
สถาบันการเงินแหงหนึ่งในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 1,517,000บาท และ
1802,204.32 บาท มีอัตราดอกเบี้ย 8.00% ตอป โดยมีหลักทรัพยค้ําประกัน
หมายเหตุ 6. หนี้สินหมุนเวียน ประกอบดวย

คาธรรมเนียมวิชาชีพคางจาย
คาประกันสังคมคางจาย
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลคางจาย
คาใชจายคางจายอื่น
รวม

หมายเหตุ 7. รายไดจากการใหบริการ

รายไดจากการใหบริการนําเที่ยว
รายไดจากการใหบริการขนสง
รายไดจากการใหบริการเชารถ
รายไดจากการจําหนายตั๋วเครื่องบิน
รายไดคานายหนาจากการจําหนายทีพ่ ัก
รวม

2549
30,000.00
19,800.00
239,487.54
16,996.12
19,846.47
18,746.55
344,876.68

หนวย : บาท
2548
30,000.00
22,360.00
239,487.54
15,596.12
25,960.43
23,994.37
357,398.46

2549
17,088,215.94
3,987,250.39
3,702,446.78
2,278,428.79
1,424,018.00
28,480,359.90

หนวย : บาท
2548
16,125,583.48
3,762,636.15
3,024,357.92
1,813,318.07
2,150,076.85
6,875,972.47

ประกอบดวย
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หมายเหตุ 8. ตนทุนการใหบริการ ประกอบดวย

คาบริการขี่ขาง
คาบริการเรือ
คาบริการรถ
คาที่พัก
คาธรรมเนียมเขาชม
คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาบริการจอดรถทาอากาศยาน
คาน้ํามัน
คาขนสง
คาเชารถ
คาใชจายในการทําทัวร
คาเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก
คาลวงเวลาทํางานมัคคุเทศก
คาคางแรมมัคคุเทศก
คาทิป
คาคอมมิชชั่นมัคคุเทศก
คาน้ําดื่มติดรถ
คาโบนัสขายทัวรมัคคุเทศก
รวม

2549
1,801,346.40
588,795.51
627,110.90
1,556,104.70
639,099.74
1,581,980.84
18,936.36
2,215,534.35
1,023,564.50
1,827,565.90
1,189,005.88
1,382,917.20
362,149.00
320,480.00
75,000.00
1,188,813.81
720,482.56
979,430.00

หนวย : บาท
2548
1,728,687.66
711,916.46
785,720.46
1,023,363.68
545,221.07
1,825,130.79
22,486.00
1,776,724.66
306,420.00
1,604,000.00
1,064,981.22
1,207,870.17
391,640.00
375,650.00
81,500.00
1,522,661.04
634,370.29
671,000.00

18,098,317.65

16,279,343.50
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หมายเหตุ 9. คาใชจายในการขายและบริหาร

คาใชจายเกี่ยวกับรถ
คาซอมแซม
คาบริการบัตรเครดิต
คาธรรมเนียมธนาคาร
คาไปรษณียโทรเลข
คาโทรศัพท
คาน้ําประปา
คาไฟฟา
คาเครื่องเขียนและแบบพิมพ
คาอินเตอรเน็ท
คาเชาสํานักงาน
คาขยะ
คาประกันภัย
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
คารับรอง
คาเงินเดือนพนักงาน
คาเบี้ยเลี้ยงพนักงาน
คาสวัสดิการพนักงาน
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
ภาษีซื้อไมขอคืน
เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนทดแทน
คานายหนา
คาเสื่อมราคา
รวม

ประกอบดวย
2549
608,523.53
61,077.60
93,440.47
14,520.00
4,225.00
206,403.31
5,624.99
110,630.32
100,206.03
23,991.18
690,000.00
240.00
13,234.00
106,008.90
7,589.00
2,818,825.00
2,264,735.00
34,980.01
33,000.00
5,654.20
127,753.00
597,500.00
1,475,356.38

หนวย : บาท
2548
680,787.08
28,676.67
41,086.91
22,500.00
5,990.00
245,755.79
5,155.71
101,455.70
127,131.07
21,484.98
392,835.00
240.00
79,913.46
69,870.37
10,130.00
2,892,497.00
2,906,347.00
40,341.40
33,000.00
39,392.50
117,501.00
423,000.00
1,218,613.08

9,443,517.92

9,803,704.72
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7. การเสียภาษีอากรและแบบฟอรมที่เกี่ยวของของธุรกิจนําเที่ยว
ธุรกิจนําเที่ยวที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจนําเที่ยวทั้งในรูปแบบของหางหุนสวนจํากัด
หรือบริษัทจํากัดตางถือวาธุรกิจนําเที่ยวนั้นมีฐานะเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมี
หนาที่ที่จะตองทําการชําระภาษี ภาษีที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจนําเที่ยวไดแก ภาษีเงินได
นิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีปายและโรงเรือน
แนวทางปฏิบัติในการชําระภาษีและแบบฟอรมที่ใชในการยื่นชําระภาษีที่เกี่ยวของมีดังนี้
7.1 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
เปนภาษีที่ธุรกิจนําเที่ยวมีหนาที่ที่ตองทําการชําระในทุกๆ รอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที่
ประกอบธุรกิจแลวมีผลกําไรในรอบบัญชีที่ผานมา และจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจนําเที่ยวในรูปแบบ
ของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประกอบกิจการอยูในประเทศไทยโดยกําหนดระยะเวลา
ในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลภายใน 150 วัน นับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยยื่น
แสดงแบบการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลดวยแบบฟอรม ภ.ง.ด.50 และชําระภาษี ณ กรมสรรพากร
พื้นที่ในเขตที่ธุรกิจนําเที่ยวนั้นตั้งอยู ในการคํานวณภาษีที่ตองชําระนั้นจะใชฐานกําไรสุทธิใน
การคํานวณหาภาษีเงินไดนิติบุคคลของธุรกิจนําเที่ยวที่ตองชําระ ซึ่งมีสูตรในการคํานวณภาษี
เงินไดนิติบุคคลที่ตองชําระในแตละปดังนี้
กําไรสุทธิ × อัตราภาษี = ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองชําระ
ตามประมวลรัษฎากรไดกําหนดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลไวดังตอไปนี้
1) บริษัทจดทะเบียน บริษัททั่วไป หรือหางหุนสวนบุคคลรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
2) บริษัทหรือหางหุนสวนทีม่ ีทุนที่ชําระแลวไมเกิน 5 ลานบาท ตองชําระภาษีในอัตรา
ดังตอไปนี้
- รอยละ 20 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนทีไ่ มเกินหนึ่งลานบาท
- รอยละ 25 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนทีเ่ กินหนึ่งลานบาท แตไมเกินสามลานบาท
- รอยละ 30 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนทีเ่ กินสามลานบาทขึ้นไป
กําไรสุทธิที่ธุรกิจนําเที่ยวใชในการคํานวณภาษีที่ตองชําระนั้นไดมาจากกําไรสุทธิจากการ
จัดทํางบการเงินของธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งกําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนั้นถือวาเปนกําไรสุทธิทาง
การบัญชี แตการยื่นชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น ตามประมวลรัษฎากรจะยอมรับหรือยินยอมให
นําเฉพาะกําไรสุทธิทางภาษีอากรมาใชในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลเทานั้น ดังนั้นจึงตองมี
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การปรับกําไรสุทธิทางการบัญชีใหอยูในรูปแบบของกําไรสุทธิทางภาษีกอนรวมถึ งการนําผล
ขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจนําเที่ยวในรอบระยะเวลา 5 ป มาหักจากยอดกําไรสุทธิในรอบบัญชี
ปจจุบันตามที่ประมวลรัษฎากรไดใหสิทธิ์ในการหักไว
ตัวอยางที่ 26 การคํานวณหาภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองชําระมีวิธีปฏิบัติดังนี้
กําไรสุทธิทางบัญชี (จากงบกําไรขาดทุน)
999,488.23
670,000.00
บวก รายจายที่ไมใหถือเปนรายจายตามประมวลรัษฎากร
329,488.23
หัก รายไดที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินได
329,488.23
หัก ผลขาดทุนสุทธิที่มีสิทธินํามาหักตามกฎหมาย
กําไรสุทธิทางภาษีอากรที่ตองเสียภาษี
329,488.23
นอกจากนี้ เมื่อคํานวณหาภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองชําระไดแลว หากธุรกิจนําเที่ยวมีภาษี
เงินไดหัก ณ ที่จายที่ถูกหักไวลวงหนา สามารถนํายอดภาษีที่ถูกหักไวนั้นมาหักออกจากภาษี
เงินไดนิติบุคคลที่ตองชําระจะไดยอดภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองชําระที่แทจริง
ในการยื่นแบบแสดงและชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําปดวย ภ.ง.ด. 50 นี้ ทางกรม
สรรพากรไดกําหนดใหงบการเงินของนิติบุคคลตองไดรับการตรวจสอบบัญชีและไดรับการเซ็นต
รับรองงบการเงินจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนเกิน 5 ลานบาท
และหากนิติบุคคลใดมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาทสามารถใหผูสอบบัญชีภ าษีอากร
(Tax Auditor) เปนผูตรวจสอบบัญชีและเซ็นตรับรองงบการเงินแกนิติบุคคลนั้นแทนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตได
นอกจากนี้ธุรกิจนําเที่ยวที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยวในรูปแบบของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยยังมีหนาที่ในการยื่นแบบและชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป ดวยการยื่นแบบฟอรม
ที่เรียกวา ภ.ง.ด. 51 ซึ่งกําหนดระยะเวลาในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งปตองชําระภายใน
2 เดือนนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบระยะเวลาบัญชี
การคํานวณหา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งปที่ตองชําระนั้น จะใชวิธีประมาณการยอดกําไรสุทธิประจําปจากยอด
กํ า ไรขาดทุ น สุ ท ธิ ข องรอบครึ่ ง ระยะเวลาบั ญ ชี ที่ ผ า นมาคู ณ ด ว ย อั ต ราภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล
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จะทําใหไดยอดของภาษีเงิ นไดนิติบุคคลครึ่งปที่ธุรกิจนําเที่ยวตองชํ าระ หากในรอบครึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผานมาธุรกิจนําเที่ยวมีภาษีหัก ณ ที่จายที่ถูกหักไว ธุรกิจนําเที่ยวสามารถนํายอด
ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จายมากหักออกจากยอดภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งปที่ตองชําระได หากผลการ
คํานวณธุรกิจนําเที่ยวมีภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งปที่ตองชําระ ธุรกิจนําเที่ยวจะทําการยื่นชําระภาษี
พรอมแบบฟอรม ภ.ง.ด. 51 และหากผลการคํานวณธุรกิจนําเที่ยวไมมีภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งปที่
ตองชําระ ธุรกิจนําเที่ยวจะยื่นเฉพาะแบบฟอรม ภ.ง.ด. 51 แกกรมสรรพากรในเขตพื้นที่ที่ธุรกิจ
นําเที่ยวตั้งอยู
(ดังตัวอยางการกรอกแบบฟอรมภ.ง.ด.50, 51 ในภาคผนวก จ หนา 245-254)
7.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม
ธุรกิจนําเที่ยวที่ประกอบธุรกิจใหบริการนําเที่ยวและมีรายรับจากการประกอบธุรกิจเกิน
1.8 ลานบาท มีหนาที่ในการจดทะเบียนเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ในการขาย
สินคาหรือใหบริการแกลูกคา ธุรกิจนําเที่ยวตองทําการออกใบกํากับภาษีขายทุกครั้งเมื่อไดรับชําระ
คาสินคาและบริการ และเมื่อทําการจายชําระคาสินคาหรือบริการธุรกิจนําเที่ยวมีสิทธิ์เรียกขอ
ใบกํากับภาษีซื้อจากผูขาย ในการนําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มนั้นมีกําหนดระยะเวลาไมเกินวันที่ 15
ของเดือนถัดจากเดือนภาษีนั้น และตองนําสงเงินภาษี ณ กรมสรรพากรพื้นที่ในเขตที่ธุรกิจนํา
เที่ยวตั้งอยู ในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชําระนั้นธุรกิจนําเที่ยวตองจัดทํารายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายในแตละเดือน จากนั้นนําตัวเลขยอดรวมจากรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย
มาคํานวณหาภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชําระในเดือนภาษีนั้น
ในกรณีของธุรกิจนําเที่ยวจะมีรายไดที่ไดรับหลายประเภททั้งที่มีภาษีมูลคาเพิ่มหรือตอง
ออกใบกํากับภาษีขายซึ่ง ไดแก รายไดจากการใหบริการนําเที่ยว รายไดจากการใหบริการเชารถ
รายได ค า นายหน า จากการจํ า หน า ยที่ พั ก และรายได ที่ มี ภ าษี มู ล ค า เพิ่ ม ซึ่ ง ได รั บ การยกเว น
ภาษีมูลคาเพิ่ม โดยธุรกิจนําเที่ยวตองทําการออกใบเสร็จรับเงินในกรณีเมื่อไดรับชําระเงินคาบริการ
ไดแก รายไดจากการใหบริการขนสง รายไดจากการจําหนายตั๋วเครื่องบิน
ในการจัดทํารายงานภาษีขายธุรกิจนําเที่ยวตองนํารายไดทุกรายการทั้งที่มีภาษีมูลคาเพิ่ม
และยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มที่ไดทําการออกใบกํากับภาษีขายและใบเสร็จรับเงิน มาจัดทํารายงาน
ภาษีขาย โดยรายไดที่มีภาษีมูลคาเพิ่มที่ธุรกิจนําเที่ยวออกใบกํากับภาษีขายจะทําการกรอกในชอง
มูลคาสินคาและบริการและชองภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับรายไดที่ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม
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ที่ธุรกิจนําเที่ยวออกใบเสร็จรับเงินจะทําการกรอกเฉพาะชองมูลคาสินคาและบริการดวยจํานวนเต็ม
มูลคา
ในสวนของคาใชจายที่ธุรกิจนําเที่ยวสามารถนําใบกํากับภาษีมาเปนภาษีซื้อหักจากภาษีขาย
ไดนั้นตองเปนคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินธุรกิจนําเที่ยวเทานั้นที่จะสามารถนํา
ใบกํากับภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขายได และใบกํากับภาษีซื้อนั้นตองเปนใบกํากับภาษีซื้อเต็ม
รูปแบบที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร โดยไมมีรายการ
แกไขและมิใชเปนภาษีซื้อตองหามตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนด คาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรง
กับการประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ธุรกิจนําเที่ยวตองพิจารณาเปนพิเศษในการนําใบกํากับภาษีซื้อมา
หักออกจากภาษีขาย ไดแก ใบกํากับภาษีซื้อคาน้ํามัน ที่ใชในการใหบริการนําเที่ยวของธุรกิจ
นําเที่ยวตองเปนคาน้ํามันของรถตูที่มีนั่งเกิน 10 ที่นั่งตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนด รวมถึง
ใบกํากับภาษีซื้อคาน้ํามันนั้นตองระบุหมายเลขทะเบียนรถดวย
นอกจากนี้ ใ บกํ า กั บ ภาษี ซื้ อ หากมิ ไ ด นํ า มาจั ด ทํ า รายภาษี ซื้ อ ในเดื อ นภาษี ที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
ใบกํากับภาษี ตามประมวลรัษฎากรอนุโลมใหนําใบกํากับภาษีน้ันมาหักออกจากภาษีขายไดใน
เดือนถัดๆ ไป ไมเกิน 6 เดือนนับจากเดือนที่ระบุไวในใบกํากับภาษีซื้อนั้น ในการจัดทํารายงาน
ภาษีซื้อธุรกิจนําเที่ยวจะนําใบกํากับภาษีซื้อจากคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินธุรกิจมา
จัดทําโดยกรอกในชองมูลคาสินคาและบริการ และชองภาษีมูลคาเพิ่มตามปกติ
สําหรับแบบฟอรมที่ใชในการยื่นแบบเพื่อชําระภาษีมูลคาเพิ่มนั้น คือ แบบฟอรม ภ.พ. 30
ในการกรอกแบบฟอรม ภ.พ. 30 ของธุรกิจนําเที่ยวนั้น มีรายไดในสวนของรายไดที่ไดรับการ
ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งมีแนวปฏิบัติในการกรอกแบบฟอรมภ.พ. 30 ดังนี้
1) รวมยอดรายไดที่ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มกับรายไดที่มีภาษีมูลคาเพิ่ม
ซึ่งเปนยอดกอนภาษีมูลคาเพิ่มที่ไดจากการจัดทํารายงานภาษีขายนําไปกรอกในชองหมายเลข 1
ยอดขายในเดือนนี้ในแบบฟอรมภ.พ.30
2) จากนั้นนํายอดรายไดที่ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มมาหักออกดวยการกรอก
ในชองหมายเลข 3
3) สําหรับการกรอกยอดซื้อและภาษีซื้อนั้น นํายอดซื้อที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
จากรายงานภาษีซื้อมากรอกลงในชองหมายเลข 6 แลวนํายอดซื้อที่กรอกในชองหมายเลข 6 คูณดวย
อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % จะไดภาษีซื้อในเดือนภาษีนั้น จะนําไปกรอกในชองหมายเลข 7
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4) กรอกชองหมายเลข 8 จํานวนภาษีที่ตองชําระดวยการนํายอดภาษีขายในชอง
หมายเลข 5 มาหักจากยอดซื้อในชองหมายเลข 7 และหากยอดภาษีขายมากกวาภาษีซื้อตองกรอก
ชองหมายเลข 9 เปนยอดภาษีที่ชําระเกินในเดือนนี้ ซึ่งถาธุรกิจนําเที่ยวมียอดภาษีมูลคาเพิ่มที่ชําระ
เกินในเดือนนี้สามารถนําไปเครดิตเปนยอดหักออกจากภาษีมูลคาเพิ่มตองชําระในเดือนหนาได
ตัวอยางที่ 27
การคํานวณหาภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชําระ
ภาษีขาย
= ยอดรวมของมูลคาสินคาและบริการที่ขายกอนภาษีมูลคาเพิ่ม × 7%
= 1,817,162.60 × 7%
= 127,201.38 บาท
ภาษีซื้อ
= ยอดรวมของมูลคาสินคาและบริการที่ซื้อกอนภาษีมูลคาเพิ่ม × 7%
= 712,773.65 × 7%
= 49,894.16 บาท
ภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชําระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ
= 127,201.38 – 49,894.16
= 77,302.22 บาท
(ดังตัวอยางการกรอกแบบฟอรมภ.พ. 30 ในภาคผนวก จ หนา 253)

7.3 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ธุรกิจนําเที่ยวที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยวในรูปแบบของนิติบุคคลเกี่ยวของกับภาษีหัก ณ ที่
จ าย เนื่ อ งจากตามประมวลรั ษ ฎากรไดกํา หนดให นิติ บุคคลมี ห น าที่ใ นการหัก ภาษี ณ ที่ จา ย
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในบทบัญญัติมาตรา 3 เตรสแหงประมวลรัษฎากร กลาวคือ เมื่อธุรกิจ
นําเที่ยวที่จัดตั้งในรูปแบบของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยไดทําการจายเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 ซึ่งเปนจํานวนเงินที่จายในแตละคราวเกิน 1,000 บาท ใหแกทั้งบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล ธุรกิจนําเที่ยวนั้นจะตองทําการหักภาษีหัก ณ ที่จายนั้นไวเพื่อนําสงแกกรมสรรพากรใน
อัตรารอยละที่ประมวลรัษฎากรกําหนดไว
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ในสวนของการประกอบธุรกิจนํ าเที่ยวเกี่ยวของกับภาษีหัก ณ ที่จายในการจายเงินได
ประเภทดังตอไปนี้
ประเภทของเงินไดที่
ธุรกิจนําเที่ยวทําการจาย

1. คานายหนา 40(2)
2. คาเชาทรัพยสินไดแก คาเชารถ
คาเชาสํานักงาน คาเชาอาคารที่จอดรถ
คาเชาหมายเลขโทรศัพท
3. คาธรรมเนียมวิชาชีพ
4. คาบริการโทรศัพท รวมถึงคาบริการตางๆ
คาใชจายในการทําทัวร คาจางทําของ

อัตราภาษีหัก ณ ที่จาย (รอยละ)
บุคคลธรรมดา

นิติบคุ คล

มูลนิธิสมาคม

5

3
5

10
10

3
3

3
3

10
3

สําหรับการกรอกแบบฟอรมเพื่อนําสงเงินภาษีหัก ณ ที่จายสําหรับการจายเงินไดดังกลาว
ขางตนที่ธุรกิจนําเที่ยวไดทําการหักไวใหแกกรมสรรพากรนั้น หากผูถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จาย
อยูในฐานะบุคคลธรรมดา ธุรกิจนําเที่ยวจะนําสงภาษีที่หักไวดวยการกรอกแบบฟอรม ภ.ง.ด. 3
และหากผูถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายอยูในฐานะนิติบุคคล ธุรกิจนําเที่ยวจะนําสงภาษีที่หักไว
ดวยการกรอกแบบฟอรม ภ.ง.ด. 53 ซึ่งการกรอกแบบฟอรมทั้ง 2 ประเภทนั้นตองจัดทําใบแนบ
ภ.ง.ด. 3 และ 53 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการหักภาษีหัก ณ ที่จาย ซึ่งกําหนดระยะเวลาในการนําสง
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายในแตละเดือน คือ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่จายเงินได
และต องนํ าสง ภาษีเงิ น ไดหั ก ณ ที่จาย ณ กรมสรรพากรพื้น ที่ ใ นเขตที่ธุรกิจ นํา เที่ย วนั้น ตั้งอยู
หรือยื่นแบบผานทางอินเตอรเน็ทและชําระภาษีโดยการหักผานบัญชีธนาคาร
สําหรับการจายเงินไดพึงประเมินมาตรา 40 (1) และ (2) ใหแกพนักงานของธุรกิจนําเที่ยว
หรือการจายเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงใหแกพนักงานนั้น ธุรกิจนําเที่ยวจะทําการคํานวณหาภาษีเงินได
หัก ณ ที่จายตามมาตรา 50 (1) แหงประมวลรัษฎากรจากโปรแกรมคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายที่
กรมสรรพากรได จัด เตรีย มแผ น ซี ดี โปรแกรมไวให หรือธุรกิจ นําเที่ย วสามารถดาวนโหลด
โปรแกรมคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายจากเงินเดือน คาจาง ตามมาตรา 50 (1) ประมวลรัษฎากร
สําหรับเอกชน Version 2.02 ไดจากเว็บไซด www.rd.go.th เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
คํานวณแทนการคํานวณดวยมือ ซึ่งจะมีความสะดวก ถูกตอง แมนยํากวาการคํานวณดวยมือ
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สําหรับแบบฟอรมที่ใชนําสงเพื่อชําระภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายจากเงินเดือนตามมาตรา
50 (1) แหงประมวลรัษฎากร คือ ภ.ง.ด. 1 หากธุรกิจนําเที่ยวคํานวณภาษีจากโปรแกรมภาษีหัก
ณ ที่จายของกรมสรรพากร สามารถสั่งพิมพแบบ ภ.ง.ด. 1 และใบแนบจากโปรแกรมไดหลังจาก
ไดทําการปอนขอมูลเงินไดของพนักงานประจําเดือน เพื่อนําสงสรรพากรพรอมเงินที่ตองชําระและ
สื่อบันทึกขอมูลได โดยที่กําหนดระยะเวลาในการนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายจากเงินเดือน
ตามมาตรา 50(1) แหงประมวลรัษฎากร คือ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ทําการ
จายเงินไดพึงประเมิน ณ สรรพากรพื้นที่ในเขตที่ธุรกิจนําเที่ยวนั้นตั้งอยู
(ดังตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ภ.ง.ด 3, 53 และ ภ.ง.ด. 1 ในภาคผนวก จ หนา 256-261)
7.4 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ธุรกิจนําเที่ยวเกี่ยวของกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในสวนของการคํานวณภาษีและยื่น
แบบของพนักงานภายในกิจการของธุรกิจนําเที่ยว ในที่นี้ธุรกิจนําเที่ยวมีการคํานวณและยื่น
แบบฟอรมการเสียภาษีเงินได บุคคลธรรมดาใหแกพนักงานโดยมีแ ผนกบัญชีเ ปนผูดําเนินการ
คํานวณให ดวยการนําขอมูลเงินไดตลอดทั้งปของพนักงานทุกคนมาจากฐานขอมูลในโปรแกรม
คํานวณภาษีหัก ณ ที่จาย (ภ.ง.ด.1) ที่ธุรกิจนําเที่ยวไดจัดทําไวมาทําการยื่นแบบผานทางอินเตอรเน็ท
ผานทางเว็บไซต www.rd.go.th ซึ่งถือวาเปนวิธีการคํานวณและนําสงขอมูลภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาที่ ง า ยและสะดวกที่ สุ ด เนื่ อ งจากการยื่ น แบบเสี ย ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาทาง
อินเตอรเน็ทดวยการกรอกขอมูลเงินได และการหักลดหยอน รวมถึงเครดิตภาษีดวยเงินภาษีที่ถูก
หัก ณ ที่จายของผูเสียภาษีลงไป โปรแกรมจะทําการคํานวณการหักคาใชจายและภาษีที่ตองชําระ
ใหเปนที่เรียบรอย และหากโปรแกรมคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูเสียภาษีแลวปรากฎ
วามีเงินคืนภาษีสามารถขอคืนเงินภาษีทางอินเตอรเน็ทไดทันที
ซึ่งหากพนักงานของธุรกิจนําเที่ยวที่มีรายไดจากเงินเดือนและคานายหนาถือเปนเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (1)และ (2) จะทําการยื่นภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบฟอรม ภ.ง.ด. 91
และหากพนักงานของธุรกิจนําเที่ยวมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (3) – (8) จะทําการยื่นภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบฟอรม ภ.ง.ด. 90
นอกจากนี้พนักงานของธุรกิจนําเที่ยวหากมีเงินไดพึงประเมินในประเภทที่ 5 – 8 เชน
คาเชารถ คาขนสง เปนตน ตองยื่นแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปดวยแบบฟอรม
ภ.ง.ด. 94 ซึ่งสามารถยื่นแบบและชําระภาษีทางอินเตอรเน็ทไดเชนกัน ดวยการกรอกเงินได
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พึงประเมินประเภทที่ 5 – 8 ที่ไดรับระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายนของป และคาลดหยอน
จํานวนกึ่งหนึ่งของคาลดหยอนประจําปลงไป โปรแกรมจะทําการคํานวณการหักคาใชจายและ
ภาษีที่ตองชําระใหเปนที่เรียบรอย
การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปจากเงินไดสุทธิมีวิธีปฏิบัติดังนี้
(1) เงินไดพึงประเมินตลอดทั้งป(40(1))
400,000
หัก คาใชจาย
60,000
340,000
ดอกเบี้ยเงินกูยืม
เงินปนผล
บวก เครดิตเงินปนผล
(2)เงินไดหลังหักคาใชจาย
340,000
30,000
หัก คาลดหยอนประเภทตาง ๆ (ไมรวมลดหยอนเงินบริจาค)
(3) เงินไดหลังหักคาใชจายและลดหยอน
310,000
หัก คาลดหยอนเงินบริจาคเทาที่จายจริงแตไมเกิน10 %ของ(3)
(4) เงินไดสุทธิ
310,000
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําป = เงินไดสุทธิ ×อัตราภาษีกาวหนา
= 310,000-100,000 × 10%
= 21,000 บาท
อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เมื่อไดยอดเงินไดสุทธิแลว นําไปคํานวณภาษีตามอัตราภาษี ดังนี้
ชวงเงินไดสุทธิ อัตราภาษี ภาษีแตละขั้น ภาษีสะสม
เงินไดสุทธิ
แตละขั้น
รอยละ
เงินไดสุทธิ สูงสุดของขั้น
1 - 100,000
100,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 4,000,000
4,000,001 บาทขึ้นไป

100,000
400,000
500,000
3,000,000

ไดรับยกเวน
10
20
30
37

40,000
100,000
900,000

40,000
140,000
1,040,000

162

การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งปจากเงินไดสุทธิ มีวิธีปฏิบัติดังนี้
เงินไดสุทธิ
=
(ผลรวมของเงินไดพึงประเมินประเภทที่ 5 ถึงประเภทที่ 8 หลัง
หักคาใชจาย) – (ผลรวมของกึ่งหนึ่งของคาลดหยอยตามสิทธิ)
=
210,000 - 15,000
=
195,000 บาท
ภาษีเงินไดครึง่ ป
=
เงินไดสุทธิ × อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
=
195,000 - 100,000 × 10%
=
9,500 บาท
ภาษีที่ตองชําระเพิ่ม =
จํานวนเงินภาษีที่ตองชําระ – ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จายระหวาง
เดือน ม.ค ถึง มิ.ย.
=
9,500 - 5,000
=
4,500 บาท
และหากพนักงานของธุรกิจนําเที่ยวมีเงินไดประเภทอื่นๆ นอกจากเงินไดประเภท
40(1) เงินเดือน เบี้ยเลี้ยงแลว คือเงินไดตั้งแต 40(2) – (8) เชน มีเงินไดจากการนํารถรวมมาให
ธุรกิจนําเที่ยวเชาดวย จะตองทําการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาวิธีที่ 2 โดยทําการคํานวณภาษี
จากฐานเงินไดพึงประเมิน โดยการนําเงินไดพึงประเมินทุกประเภทเวนแตเงินไดพึงประเมินจาก
เงินเดือน คาเบี้ยเลี้ยงที่ไดรับมารวมกัน และถึงเกณฑที่ตองเสียภาษีใหคํานวณภาษีในอัตรารอยละ
0.5 ของยอดเงินไดพึงประเมินนั้น จากนั้นใหทําการเปรียบเทียบภาษีที่คํานวณไดจากวิธีที่ 1
ที่ใชเงินไดสุทธิในการคํานวณภาษี เปรียบเทียบกับวิธีที่ 2 ที่ใชฐานเงินไดพึงประเมินคํานวณ
หากวิธีใดมียอดภาษีมากกวาใหใชยอดนั้นในการชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําป
(ดังตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ภ.ง.ด 91,90 และภ.ง.ด 94 ในภาคผนวก จ หนา 262-267)
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7.5 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีปาย
ในสวนของภาษีปายและภาษีโรงเรือน ธุรกิจนําเที่ยวที่มีการติดตั้งปายชื่อบริษัทพรอมทั้ง
ตราสัญลักษณของธุรกิจนําเที่ยวที่เปนทั้งตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการคาและการ
พาณิชยนั้นมีหนาที่ที่ตองชําระภาษีปาย ณ องคกรบริหารสวนทองถิ่นที่ธุรกิจนําเที่ยวตั้งอยู โดย
เปนหนาที่ของแผนกบัญชีหรือแผนกการเงินในการกรอกแบบฟอรม ภ.ป.1 ในการยื่นเพื่อขอชําระ
ภาษีปายภายในเดือนมีนาคมของทุกปนับตั้งแตปถัดไปที่เริ่มติดตั้งปายกิจการ สวนอัตราคาภาษีปา ย
ไดกําหนดอัตราภาษีไว 5 % สําหรับปายที่มีตัวอักษรภาษาไทย และอัตราภาษี 20 % สําหรับปายที่
มีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษและตราสัญลักษณของธุรกิจนําเที่ยว โดยคาภาษีปา ยจะคิดตอ
500 ตารางเซนติเมตร ดังนั้นภาษีปายที่ตองชําระในแตจะปจะเทากับ
ภาษีปาย = พื้นที่ของปาย * อัตราภาษีปาย
และนอกจากนี้ธุรกิจนําเที่ยวที่มีที่ดินและอาคารเปนของตนเองจะมีหนาที่ตองชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดินรายป เนื่องจากมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสรางและไดนําที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางนั้นไปใชประโยชนเชิงพาณิชย และไดรับผลประโยชนตอบแทนจากการใชที่ดินและ
อาคารนั้ น จึ ง มี ห น า ที่ ใ นการชํ า ระภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ภายในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธข องทุ ก ป
โดยกรอกและยื่นแบบฟอรม ภ.ร.ด. 2 ที่องคกรบริหารสวนทองถิ่นที่ธุรกิจนําเที่ยวตั้งอยูโดยที่
เจาหนาที่จะทําการประเมินภาษีโรงเรือนที่ธุรกิจนําเที่ยวตองชําระ และจัดสงแบบการประเมินภาษี
ที่ตองชําระ ภ.ร.ด.8 ไปใหธุรกิจนําเที่ยวทางไปรษณียภายหลัง เพื่อนําแบบฟอรม ภ.ร.ด 8 นี้
มาชําระเงินคาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่องคกรบริหารสวนทองถิ่น

