
บทท่ี 4 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการดําเนินธุรกิจและการจัดทําบัญชีของธุรกจินําเท่ียว 

  
 ในบทนี้ไดกลาวถึงลักษณะการดําเนินธุรกิจของธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมวามีการ
ใหบริการและมีการดําเนินงานในลักษณะใด  มีการปฏิบัติงานอยางไรบาง  รวมถึงไดกลาวถึงการ
จัดทําบัญชี การเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเท่ียว  โดยการนําเสนอผลการสํารวจการจัดทําบัญชีและ
การเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมดวยแบบสอบถาม  ซ่ึงรายละเอียด                
มีดังตอไปนี้ 
 
1  ลักษณะการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของธุรกิจนําเท่ียว 
 1.1  การประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

ธุรกิจนําเท่ียวเปนธุรกิจท่ีสรางรายไดใหแกผูประกอบการเปนอยางมาก รวมถึงการสราง
รายไดใหแกประเทศในรูปแบบของการท่ีนักทองเท่ียวนําเงินเขามาใชจายภายในประเทศมากยิ่งข้ึน 
ดังนั้นจึงมีผูสนใจและหันมาประกอบธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมมากข้ึนในทุกๆ ป               
ซ่ึงการประกอบธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมแบงออกเปน  3  ประเภทดวยกัน ดังนี้ 
  1)  การประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีใหบริการนําเท่ียวภายในประเทศ  
  หรือท่ีเรียกวา“Inbound” การใหบริการของผูประกอบการนําเท่ียวประเภทนี้ คือ 
นํานักทองเท่ียวเที่ยวชมสถานที่ทองเท่ียวตางๆ ภายในประเทศไทย ท้ังท่ัวประเทศหรือเฉพาะพื้นท่ี  
โดยแบงนักทองเท่ียวออกเปน 2  กลุม ไดแก นักทองเท่ียวชาวตางชาติ  และนักทองเท่ียวชาวไทย   
  2)  การประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีใหบริการนําเท่ียวตางประเทศ  
  หรือท่ีเรียกวา “Outbound” การใหบริการของผูประกอบการนําเท่ียวประเภทนี้  คือ 
นํานักทองเท่ียวชาวไทย เท่ียวชมยังสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ในตางประเทศ 
  3)  การประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีใหบริการนําเท่ียวท้ังภายในประเทศ และนําเท่ียว
สถานท่ีตางๆ ในตางประเทศ  
  โดยมีนักทองเท่ียวท่ีใชบริการนําเท่ียวภายในประเทศเปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
และนักทองเท่ียวท่ีใชบริการนําเท่ียวตางประเทศเปนนักทองเท่ียวชาวไทย 
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 1.2  รูปแบบการจัดตั้งกิจการของธุรกิจนําเท่ียว 
 ผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวกอนการจัดต้ังธุรกิจนําเท่ียวตองคํานึงถึงหรือพิจารณาปจจัย  
ตางๆ   กอนการจัดต้ังเพื่อใหเหมาะสมกับกิจการของตนเองและกอใหเกิดประโยชนแกกิจการ    
มากท่ีสุด  ซ่ึงรูปแบบการจัดต้ังกิจการของธุรกิจนําเท่ียวแบงออกเปน 
   1)  การจัดตั้งธุรกิจนําเท่ียวโดยเจาของกิจการเปนผูบริหาการดําเนินงานเอง  
   กลาวคือ   มีการจัดหานักทองเท่ียวเอง  ไมไดอยูภายใตการควบคุมการบริหาร
จัดการของสํานักงานใหญหรือบริษัทแม    เจาของธุรกิจนําเท่ียวดําเนินงานเอง โดยมีอิสระในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในธุรกิจนําเท่ียว     ธุรกิจนําเท่ียวประเภทนี้จะทําการหา
นักทองเท่ียวโดยเชิญชวนนักทองเท่ียวท่ีเดินผานไปมา  หากสนใจเขามาติดตอซ้ือทัวร หรือท่ี
เรียกวา นักทองเท่ียวประเภท  “Walk In”   หรือ ทําการหานักทองเท่ียวโดยจัดทําเว็บไซตเผยแพร
ขอมูลการใหบริการ   นําเท่ียวของธุรกิจนําเท่ียวไปท่ัวโลก   ซ่ึงภายในเว็บไซตจะระบุถึงบริการของ
ธุรกิจนําเท่ียว สถานท่ีทองเท่ียวท่ีใหบริการ  ราคาทัวร  รวมไปจนถึงขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ
สถานท่ีทองเท่ียวและรูปภาพของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ โดยนักทองเท่ียวสามารถสํารองทัวรทาง
อินเตอรเน็ทได (Internet Booking) อยางสะดวกและรวดเร็ว 
  2)  การจัดตั้งธุรกิจนําเท่ียวโดยดําเนินการเปนสาขาของบริษัทใหญท่ีกรุงเทพ 
    กลาวคือ  ธุรกิจนําเท่ียวท่ีดําเนินงานในลักษณะนี้เปนกิจการท่ีนําเท่ียวตามภูมิภาค
ของสาขาน้ันๆ  การบริหารและการควบคุมดูแลกิจการจะเปนหนาท่ีของผูจัดการสาขา  ท่ีไดรับการ
แตงต้ังใหมีอํานาจดูแลและทําการบริหารสาขา   โดยท่ีลักษณะรูปแบบการดําเนินงานจะเปน
รูปแบบเดียวกันกับสํานักงานใหญ    สําหรับการจัดทําบัญชีทางสาขามีการจัดทําบัญชีเปนของ
ตนเองเพื่อสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมาของสาขา    แตในสวนของการจัดทํางบการเงินอาจทําได
ท้ังในรูปแบบของการจัดทํางบการเงินรวมกับสํานักงานใหญหรือจัดทํางบการเงินแยกเปนของ
สาขาเองตางหาก  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับนโยบายของแตละบริษัท 
  3)  การจัดตัง้ธุรกิจนําเท่ียวโดยเปนตัวแทนนําเท่ียวของตัวแทนจัดนําเท่ียว(Agent) 
  กลาวคือ มีการแยกการดําเนินงานเปนอิสระจากกัน  เปนเพียงตัวแทนนําเท่ียวใน
ภูมิภาคเทานั้น   การจัดต้ังธุรกิจนําเท่ียวในลักษณะน้ี     ผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวจะจัดต้ังธุรกิจ
นําเท่ียวของตนเองข้ึนมาภายใตช่ือกิจการของตนเอง  มีการบริหารจัดการในรูปแบบของตนเอง  
เจาของกิจการมีอํานาจตัดสินใจและบริหารกิจการอยางเต็มท่ีและเปนอิสระ  แตจะมีตัวแทนจัดนํา
เท่ียวสงนักทองเท่ียวมาใหซ่ึงจะเปนนักทองเท่ียวท่ีทําการสํารองทัวรมาแลวหรือยังไมไดสํารอง
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ทัวรมา   โดยท่ีทางธุรกิจนําเท่ียวจะจายคานายหนาใหแกบริษัทตัวแทนจัดนําเท่ียวท่ีสงนักทองเท่ียว
มาใหในอัตรารอยละของยอดขายทัวรเพื่อเปนคาตอบแทน 
 
 1.3  ประเภทของการใหบริการของธุรกิจนําเท่ียว 
 ในการประกอบธุรกิจนําเท่ียวของผูประกอบการนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมนั้นไดจัดสรร
บริการตางๆ  เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวไดอยางท่ัวถึงและใหบริการ
แกนักทองเท่ียวเพื่อให เกิดความประทับใจในการท่ีจะกลับมาใชบริการอีกในคร้ังตอไป               
โดยบริการตางๆ  ท่ีธุรกิจนําเท่ียวไดจัดไวเพื่อใหบริการแกนักทองเท่ียวนั้นสามารถแบงออกเปน      
5  ประเภทของการใหบริการดังตอไปนี้ 
  1)  ใหบริการนํานักทองเท่ียวไปเที่ยวชมยังสถานท่ีตางๆ    

 บริการนําเท่ียวถือเปนบริการหลักในการประกอบธุรกิจนําเท่ียว   การใหบริการจะ
เปนลักษณะท่ีมัคคุเทศกพรอมรถตูและคนขับรถพานักทองเท่ียวไปเที่ยวชมสถานท่ีทองเที่ยวตางๆ      
ในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศตามท่ีนักทองเท่ียวตองการ    บริการนําเท่ียวแบง
ออกเปน  2  ประเภท  ไดแก 
   1.1)  Package Tours หรือ Include Tours เปนการใหบริการนําเท่ียวท่ีนัก 
ทองเท่ียวจายชําระเงินคาทัวรคร้ังเดียว  โดยราคาทัวรท่ีนักทองเท่ียวไดจายใหกับตัวแทนจัดนําเท่ียว
นั้นไดรวมคาใชจายทุกอยาง ไดแก คาบริการนําเท่ียว คาท่ีพัก คาอาหาร คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ี 
ตางๆ   ซ่ึงเปนลักษณะของการจายเหมา  ระยะเวลาของโปรแกรมทัวรท่ีเปน Package Tours นี้จะมี
ต้ังแตทัวร 2 วัน 1 คืน  3 วัน 2 คืน  และ 5 วัน 4 คืน   โดยท่ีนักทองเท่ียวสามารถเลือกสํารองไดตาม
ความตองการ   ซ่ึงตัวแทนจัดนําเท่ียวจะทําการตกลงราคากับธุรกิจนําเท่ียวเพ่ือต้ังราคาขายใหแก
นักทองเท่ียว    โดยตัวแทนจัดนําเท่ียวจะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของคานายหนาโดยคิดเปน
รอยละของยอดขายทัวร 
   1.2)  Optional Tours เปนการใหบริการนําเท่ียวโดยท่ีมัคคุเทศกเสนอขาย
ใหแกนักทองเท่ียวท่ียังมิไดทําการสํารองทัวรกับตัวแทนจัดนําเท่ียวท่ีกรุงเทพ  หรือสํารองเพียงแต
การรับ-สง (Transfer) เทานั้น     ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของมัคคุเทศกในการเสนอขายทัวรใหแก
นักทองเท่ียวแบงออกเปนทัวรคร่ึงวันและทัวรเต็มวัน     และหากเปนทัวรคร่ึงวันจะใชเวลาในการ
ทองเท่ียว ประมาณ 4 ช่ัวโมง  เร่ิมต้ังแต 08.00 – 12.00 น.  แตเปนราคาท่ีไมรวมอาหารกลางวัน    
ซ่ึงหากเปนทัวรเต็มวันจะใชเวลาในการทองเท่ียวประมาณ 8-9 ช่ัวโมง  เร่ิมต้ังแต 08.00-16.00 น.
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โดยประมาณ   โดยท่ีราคาจะรวมอาหารกลางวันในโปรแกรมดวย โปรแกรมทองเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหมท่ีถูกระบุไวในโบรชัวร  เชน   ทัวรดอยสุเทพและวัดในเมือง  ทัวรวิถีชีวิตของคนเชียงใหม  
ทัวรหัตถกรรมและมรดกพ้ืนบาน- สันกําแพงทัวร  ชางทํางาน-ชางแมสา  เปนตน 
 
  2)  ใหบริการรับ-สง นักทองเท่ียวจากสนามบินหรือสถานีรถไฟถึงโรงแรมท่ีพัก
และจากโรงแรมท่ีพักไปยังสนามบินหรือสถานีรถไฟ (Transfer Only)   
  การใหบริการในลักษณะนี้นักทองเท่ียวจะทําการสํารองเฉพาะบริการรับ-สงกับ
ตัวแทนจัดนําเท่ียวมาเทานั้น  เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางเม่ือมาถึงจังหวัดเชียงใหมและ
เดินทางไปยังโรงแรมท่ีพัก    แตนักทองเท่ียวจะยังมิไดทําการสํารองทัวรหรือยังไมมีโปรแกรม  
เท่ียวใดๆ      ธุรกิจนําเท่ียวท่ีใหบริการตองจัดรถตูพรอมคนขับและมัคคุเทศกไปรับนักทองเท่ียวท่ี
สนามบินหรือสถานีรถไฟ  ในกรณีกรณีท่ีเปน Transfer In หรือท่ีเรียกวา “รับเขา”   และระหวาง
ทางท่ีรับนักทองเท่ียวจากสนามบิน/สถานีรถไฟไปสงยังโรงแรมท่ีพัก  มัคคุเทศกจะใชความ 
สามารถทางดานภาษาและการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมในการขาย
ทัวรท่ีอยูในโบรชัวร(Optional Tours) ใหแกนักทองเท่ียว     แตสําหรับนักทองเท่ียวท่ีทําการสํารอง
ทัวรกับตัวแทนจัดนําเท่ียวมาแลว    มัคคุเทศกมีหนาท่ีในการนัดหมายเวลาออกทัวรใหแก
นักทองเท่ียวหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับการแตงกายและการเตรียมตัวใหนักทองเท่ียวทราบ                
ในกรณีท่ีเปน Transfer Out หรือท่ีเรียกวา “สงออก”  ธุรกิจนําเท่ียวตองจัดรถตูพรอมคนขับและ
มัคคุเทศกไปรับนักทองเท่ียวท่ีโรงแรมท่ีพักและสงนักทองเท่ียวไปยังสนามบินหรือสถานีรถไฟ      
สําหรับบริการรับ-สงนักทองเท่ียวนี้    ธุรกิจนําเท่ียวมีการใหบริการในลักษณะของการรับ-สงท่ี
เดินทางรวมกับนักทองเท่ียวคนอ่ืนๆ โดยรถคันเดียวกันท่ีเรียกวา “Joint Transfer”   ซ่ึงนักทองเท่ียว
สํารองหรือจายเงินคาบริการในราคา “Sit In Coach”   คือ ราคาท่ีตองเดินทางรวมกับผูอ่ืน   และหาก
นักทองเท่ียวตองการความเปนสวนตัวสามารถสํารองทัวรและบริการรับ-สงมาในราคาสวนตัว      
ท่ีเรียกวา “Private Price”  ซ่ึงธุรกิจนําเท่ียวตองจัดรถตูพรอมคนขับและมัคคุเทศกบริการรับ-สง
นักทองเท่ียวโดยไมมีนักทองเท่ียวรายอ่ืนรวมอยูดวย 
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  3)  ใหบริการสํารองตั๋วเคร่ืองบิน  
  การประกอบธุรกิจนําเท่ียวนั้นมีการใหบริการรวมไปถึงการสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน

เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางใหแกนักทองเท่ียวในกรณีท่ีนักทองเท่ียวตองการเดินทาง
ทองเท่ียวไปยังจังหวัดอ่ืนตอ   หรือตองการเดินทางกลับไปยังประเทศของตน   โดยนักทองเท่ียวท่ี
ทําการสํารองต๋ัวเคร่ืองบินทางอินเตอรเน็ท   ธุรกิจนําเท่ียวท่ีใหบริการจะสงต๋ัวเคร่ืองบินให
นักทองเท่ียวผาน E-mail ในรูปแบบ E-Ticket    ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถใชในการเช็คอินท่ี
สนามบิน  และสําหรับนักทองเท่ียวท่ีสํารองต๋ัวเครื่องบินโดยตรงกับทางธุรกิจนําเท่ียว   ธุรกิจ      
นําเท่ียวจะออกต๋ัวเคร่ืองบินและเรียกเก็บเงินจากนักทองเท่ียวทันที   สําหรับการออกต๋ัวเคร่ืองบิน
ใหกิจการท่ัวไปท่ีทําการสํารองหรือมีสัญญาตกลงระหวางกัน   ธุรกิจนําเท่ียวจะรับสํารอง             
ต๋ัวเคร่ืองบินและจะออกต๋ัวเคร่ืองบินใหกอนวันเดินทาง 5 วัน พรอมกับสงต๋ัวเคร่ืองบินและใบแจง 
หนี้ไปยังกิจการคูคา  โดยมีใหเครดิตการชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินประมาณ 15 วัน- 1 เดือนซ่ึงข้ึนอยูกับ
นโยบายของแตละกิจการวากําหนดการใหเครดิตแกกิจการคูคาไวกี่วัน 
 
  4)  ใหบริการสํารองท่ีพัก    

 นอกเหนือจากการใหบริการที่ไดกลาวมาขางตน  ธุรกิจนําเท่ียวยังมีบริการเสริม
เกี่ยวกับการใหบริการสํารองท่ีพักไวเพื่อใหบริการแกนักทองเท่ียว  โดยท่ีธุรกิจนําเท่ียวไดมีการทํา
สัญญาหรือตกลงราคาคาท่ีพัก (Contact Rate) ระหวางธุรกิจนําเท่ียวกับโรงแรมตางๆ ไวและ
กําหนดราคาขายเพ่ือขายใหแกนักทองเท่ียว     หากนักทองเท่ียวทําการสํารองท่ีพักกับธุรกิจนําเท่ียว
และจายชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลว    ธุรกิจนําเท่ียวจะออกใบเสร็จรับเงินใหแกนักทองเท่ียว
เพื่อใหนักทองเท่ียวถือเขาไปเช็คอินเขาพัก   และสงใบจองท่ีพัก (voucher) สงไปยังโรงแรมท่ี
นักทองเท่ียวตองการพัก    และในกรณีท่ีธุรกิจนําเท่ียวเปนตัวแทนจําหนายท่ีพักใหแกตัวแทนจัด  
นําเท่ียวจะใชราคา ท่ีพัก (Contact Rate) ท่ีตัวแทนจัดนําเท่ียวเปนผูกําหนดราคาขายไวขายใหแก
นักทองเที่ยว      ดังนั้นการใหบริการสํารองท่ีพักในรูปแบบนี้ธุรกิจนําเท่ียวจะทําการออก
ใบเสร็จรับเงินใหแกนักทองเท่ียวเพื่อใชเปนหลักฐานในการเขาไปเช็คอินเขาพักยังโรงแรมและ
ธุรกิจนําเท่ียวจะทําการติดตอตัวแทนจัดนําเท่ียวใหทําการออกใบจองท่ีพัก    และสงไปยังโรงแรม   
ซ่ึงใบจองท่ีพักนี้จะเปนหลักฐานเพ่ือยืนยันการเขาพักของนักทองเท่ียวและทางโรงแรมใชเปน
หลักฐานในการเรียกเก็บเงินกับทางตัวแทนจัดนําเท่ียว 
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  5)  ใหบริการเชารถพรอมคนขับรถ    
 เปนบริการที่ธุรกิจนําเท่ียวอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียวในกรณีท่ี

นักทองเท่ียวตองการความเปนสวนตัวและตองการทองเท่ียวยังสถานท่ีตางๆ ท่ีไมอยูในโปรแกรม
ทัวรของธุรกิจนําเท่ียว     อัตราคาเชารถจะข้ึนอยูกับการตกลงระหวางนักทองเท่ียวกับธุรกิจนําเท่ียว
วานักทองเท่ียวตองการเชารถในลักษณะรายช่ัวโมงหรือรายวัน   และประเภทของรถที่นักทองเท่ียว
ตองการวาเปนรถเกง รถตู รถบัสกลางหรือรถบัสขนาดใหญ 
 
 1.4  โครงสรางองคกรและหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละแผนก 
 ในการประกอบกิจการธุรกิจนําเท่ียวนี้มีโครงสรางองคกรท่ีประกอบดวยแผนกตางๆ         
ท่ีจําเปนเพื่อใหการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียวเปนไปอยางมีระบบและใหบริการแกนักทองเท่ียว
อยางมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงภายในธุรกิจนําเท่ียวประกอบดวยแผนกตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  1)  แผนกสํารองทัวร  หรือ  Booking      
  ถือเปนแผนกเร่ิมตนของธุรกิจนําเท่ียว  เนื่องจากเปนแผนกท่ีมีหนาท่ีตอบสนอง
ความตองการของนักทองเท่ียวเปนอันดับแรกในข้ันเร่ิมตน   เม่ือนักทองเที่ยวมีความสนใจท่ีจะทํา
การสํารองทัวร   นักทองเท่ียวจะทําการสํารองทัวรผานตัวแทนจัดนําเท่ียวหรืออาจสํารองทัวรผาน
ทางอินเตอรเน็ท  หรือทําการสํารองทัวรโดยตรงกับธุรกิจนําเท่ียว  โดยที่หนาท่ีและความ
รับผิดชอบของแผนกสํารองทัวรหรือแผนก Booking มีดังนี้ 
   1.1)  ทําการสํารองท่ีพักใหแกนักทองเท่ียวโดยทําการติดตอกับโรงแรมท่ี
มีการทําContact Rate ระหวางกันวามีหองพักวาง หองประเภทท่ีนักทองเท่ียวไดทําการสํารองไว
หรือไม  เพื่อทําการสํารองลวงหนาเอาไว   รวมถึงหนาท่ีในการออกใบจองท่ีพัก (Voucher) เพื่อ
สงไปยังโรงแรม   
   1.2)  ทําการสํารองต๋ัวเคร่ืองบินใหแกนักทองเท่ียว ในกรณีท่ีนักทองเท่ียว
เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหมและมีโปรแกรมทองเท่ียวท่ีตองเดินทางตอไปยังจังหวัดอ่ืน            
เพื่ออํานวยความสะดวกระหวางการเดินทางใหแกนักทองเท่ียว   รวมถึงหนาท่ีในการออกใบจองต๋ัว
เครื่องบิน (Voucher) เพื่อสงไปยังตัวแทนจําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน   
   1.3)  สํารอง ชาง เรือ แพ ใหแกนักทองเท่ียว ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวทําการ 
สํารองโปรแกรมทองเท่ียวท่ีมีโปรแกรมเกี่ยวกับการข่ีชาง  ลองเรือ  ลองแพ  เพื่อปองกันปญหาชาง 
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เรือและแพ ถูกสํารองจากกิจการอ่ืนแลวเต็ม  ซ่ึงสงผลใหไมสามารถใหบริการแกนักทองเท่ียวได
ตรงตามวันท่ีท่ีนักทองเท่ียวไดทําการสํารองมา 
   1.4)  สํารองอาหารและท่ีนั่งทัวรขันโตกดินเนอร ในกรณีท่ีนักทองเที่ยว
ทําการสํารองโปรแกรมทองเท่ียวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารกลางวันหรือรับประทานอาหาร
เย็นในรูปแบบขันโตก   เพื่อปองกันปญหารานอาหารและรานอาหารขันโตกเต็ม  ซ่ึงสงผลให      
ไมสามารถใหบริการแกนักทองเท่ียวไดตรงตามวันท่ีท่ีนักทองเท่ียวไดทําการสํารองมา   รวมถึง
หนาท่ีในการออกใบจองขันโตก (Voucher) เพื่อสงไปยังรานอาหารขันโตกท่ีธุรกิจนําเท่ียวมีการ  
ตกลงเร่ืองราคาคาขันโตก (Contact) กันอยู 
   1.5)  แผนก Booking มีหนาท่ีในการติดตอ ประสานงาน กับตัวแทนจัด 
นําเท่ียวในกรณีท่ีนักทองเท่ียวมีปญหาดานตางๆ   รวมถึงใหความชวยเหลือนักทองเท่ียวในกรณี   
ท่ีนักทองเท่ียวมีปญหาเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร  รวมถึงการรับสํารองทัวรลวงหนาจากตัวแทนจัด    
นําเท่ียวหรือสํานักงานใหญของธุรกิจนําเท่ียว 
 
  2)  แผนกดําเนินการ  หรือ  Operation   
  เปนแผนกท่ีทําหนาท่ีประสานงานระหวางมัคคุเทศกและคนขับรถกับนักทองเท่ียว  
เพื่อใหการทองเท่ียวดําเนินไปดวยความเรียบรอย   และสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียว   
หนาท่ีและความรับผิดขอบของแผนก Operation มีดังนี้  
   2.1)  เม่ือไดรับใบสํารองทัวรของตัวแทนจัดนําเท่ียวจากแผนก Booking   
แลว   แผนกOperation มีหนาท่ีในการจัดมัคคุเทศก  และจัดรถเพื่อใหบริการแกนักทองเท่ียว       
โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและความสามารถของมัคคุเทศก  และพิจารณาจากตารางการ
ทํางานของคนขับรถ  
   2.2)  ติดตอ ประสานงานกับมัคคุเทศกในเร่ืองของรายละเอียดของการให 
บริการนําเท่ียวของนักทองเท่ียวแตละราย   และในกรณีท่ีนักทองเท่ียวมีปญหา 
   2.3)  ติดตอ ประสานงานกับคนขับรถในเร่ืองของรายละเอียดของการให 
บริการนําเท่ียวของนักทองเท่ียวแตละรายตางๆ เพื่อใหการบริการแกนักทองเท่ียวเปนไปดวยดี 
   2.4)  ควบคุม ติดตามการทํางานของมัคคุเทศกและคนขับรถ 
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   2.5)  ติดตอ ประสานงานกับตัวแทนจัดนําเท่ียว ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการสํารองทัวรไมชัดเจน   และกรณีท่ีนักทองเที่ยวมีปญหาหรือนักทองเท่ียวไม
ปรากฏ (No Show) ณ วันท่ีทําการสํารองการรับ-สง (Transfer) มา 
 
  3)  แผนกมัคคุเทศก    
  เปนแผนกท่ีมีบทบาทสําคัญอยางมากและถือเปนหัวใจสําคัญในการใหบริการ    
นําเท่ียวของธุรกิจนําเท่ียว  เนื่องจากเปนผูท่ีใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียวโดยตรงโดยสามารถ
แบงประเภทของมัคคุเทศกไดออกเปนประเภท Staff Guide  และประเภท Freelance Guide  โดยท่ี
มัคคุเทศกท้ัง 2 ประเภทนี้  มีความแตกตางกันดังนี้ 
   3.1)  Staff Guide คือ  มัคคุเทศกท่ีบรรจุเปนพนักงานประจําของธุรกิจนํา 
เท่ียวโดยท่ีจะไดรับเงินเดือนเปนผลตอบแทนจากการทํางาน   มัคคุเทศกประจําจะถูกหัก
ประกันสังคมและ ยื่นประกันสังคมในนามลูกจางของธุรกิจนําเท่ียว    
   3.2)  Freelance Guide  คือ  มัคคุเทศกท่ีไมไดบรรจุเปนพนักงานประจํา
ของธุรกิจนําเท่ียวและไมไดรับเงินเดือนเปนผลตอบแทนจากการทํางาน แตจะไดรับในรูปแบบของ
คาเบ้ียเล้ียง (Guide Fee) เปนผลตอบแทนจากการทํางาน   และไมไดยื่นประกันสังคมในนาม  
ลูกจางของธุรกิจนําเท่ียว   นอกจากนี้ Freelance Guide สามารถแบงออกเปนอีก  2  ประเภท คือ  
Freelance Staff  และ  Freelance Guide ดังนี้ 
    (ก)  Freelance Staff  เปนมัคคุเทศกในลักษณะ Freelance Guide 
แตรับงานประจําท่ีกิจการท่ีเดียว ไมไดรับงานของกิจการอ่ืน   
    (ข)  Freelance Guide เปนมัคคุเทศกท่ีทํางานไมประจํากิจการ
ใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ  แตจะทําการรับงานใหบริการนําเท่ียวในหลายๆ กิจการท่ีเรียกใช  และรับ
งานใหบริการนําเท่ียวไมเฉพาะท่ีใดท่ีหนึง่ 
 หนาท่ีและความรับผิดชอบของมัคคุเทศกท้ังประเภท  Staff Guide  และประเภท  Freelance 
Guide  มีดังตอไปนี้ 

   -  รับนักทองเท่ียวท่ีสนามบินหรือสถานีรถไฟเพื่อไปสงยังท่ีพัก และรับ
จากท่ีพักเพื่อสงยังสนามบินหรือสถานีรถไป (Transfer) ใหความชวยเหลือการเช็คอินท่ีสนามบิน
และโรงแรม  การใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียวโดยใหขอมูลพรอมกับอธิบายรายละเอียดของ
ทัวรท่ีนําเท่ียว  ประวัติและความเปนมาของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ  รวมถึงการใหความชวยเหลือ
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ในดานตางๆ  ท่ีนักทองเท่ียวตองการ   เพื่อใหนักทองเท่ียวไดรับความพึงพอใจที่ไดรับการบริการ
ของธุรกิจนําเท่ียว 

   -  หลังจากใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียวเสร็จเรียบรอยมีหนาท่ีจัดทํา
ใบรายงานมัคคุเทศกเสนอแกแผนกการเงินเพื่อช้ีแจงรายละเอียดคาใชจายท่ีไดจายไปในระหวาง
การใหบริการนําเท่ียว   รวมถึงเบิกคาเบ้ียเล้ียง และจายคืนเงินทดรองจายท่ีไดรับจากการสํารองจาย
ของแผนกการเงิน 

   -  กรณีท่ีขายทัวรใหแกนักทองเท่ียวได  เงินท่ีเก็บไดจากนักทองเท่ียวจะ 
ตองนํามาจายคืนใหกับผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีภายในระยะเวลาที่ธุรกิจกําหนด ซ่ึงอาจจะ
เปนภายใน 48 ช่ัวโมง หรือ 1-2 อาทิตย แลวแตนโยบายของแตละกิจการ  

   -  ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวประสบอุบัติเหตุหรือมีปญญาในเร่ืองตางๆ     
เชน  ปญหาเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน เปนตน  มัคคุเทศกมีหนาท่ีในการดูแล ใหความชวยเหลือในการแกไข
ปญหานั้นและแจงใหแกแผนก Operation ทราบ 

 
  4) แผนกคนขับรถ   
  เปนแผนกที่คอยอํานวยความสะดวกและใหบริการแกนักทองเที่ยวในเรื่องของ
การเดินทางทองเท่ียวไปยังสถานท่ีตางๆ ดวยความปลอดภัย   ซ่ึงแผนกคนขับรถนี้สามารถแบง
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก  คนขับรถประจําของธุรกิจนําเท่ียว และคนขับรถรวม  ดังนี้ 
   4.1)  คนขับรถประจําธุรกิจนําเท่ียว  คือ  เปนพนักงานประจําในตําแหนง
คนขับรถใหบริการนําเท่ียว    ซ่ึงรถจะเปนกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสินของธุรกิจนําเท่ียว โดยคนขับรถ
ประจําธุรกิจนําเท่ียวจะไดรับคาตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน    และยื่นนําสงเงินประกันสังคม
ในนามลูกจางของธุรกิจนําเท่ียว    นอกจากนี้ยังไดรับคาตอบแทนในรูปของคาเบ้ียเล้ียงในการขับ
รถทําทัวรในแตละวัน   สําหรับคาใชจายในสวนของคาน้ํามันและคาดูแลรักษา ซอมแซม เปนความ
รับผิดชอบของธุรกิจนําเท่ียวท่ีมอบหมายใหคนขับรถประจําดําเนินการใหรถมีสภาพท่ีพรอมตอการ
ใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียว 
   4.2)  คนขับรถรวม  คือ  คนขับรถท่ีมีรถตูหรือรถโดยสารเปนกรรมสิทธ
ของตนเองและนํารถตูหรือรถโดยสารมาวิ่งรวมกับธุรกิจนําเท่ียว  กลาวคือ  ธุรกิจนําเท่ียวจะใช    
รถรวมในกรณีท่ีรถประจําของธุรกิจนําเท่ียวไมเพียงพอตอการใหบริการนําเท่ียว  หรือเปนฤดูกาลที่
นักทองเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหมมากข้ึน    ซ่ึงคนขับรถรวมจะไดรับคาตอบแทนในรูปแบบ
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ของคาเชารถในอัตราที่ตกลงกันไว   และคนขับรถรวมจะรับผิดชอบในสวนคาน้ํามัน คาดูแลรักษา 
ซอมแซมรถเอง 
  หนาท่ีและความรับผิดชอบของแผนกคนขับรถมีดังนี้ 
   (ก)  ใหบริการขับรถพามัคคุเทศกและนักทองเท่ียวไปเท่ียวชมสถานท่ี
ทองเท่ียวตางๆ  ดวยความปลอดภัย  รวมถึงการใหบริการตางๆ ในขณะท่ีนักทองเท่ียวนั่งอยูบนรถ 
เชน  เปดประตู  ยกกระเปาใหแกนักทองเท่ียว  บริการน้ําเย็น  บริการผาเย็น  เปนตน 
   (ข)  ดูแลรักษายานพาหนะท่ีรับผิดชอบอยู เชน การทําความสะอาดรถ 
ซอมแซมรถใหอยูในสภาพท่ีพรอมตอการใชงาน   และเพ่ือความปลอดภัยของนักทองเท่ียว 
จัดเตรียมอุปกรณท่ีมัคคุเทศกตองใชในการใหบริการนําเท่ียว เชนไมโครโฟน เส้ือกันฝนรม เปนตน 
   (ค)  ในสวนของคนขับรถประจําธุรกิจนําเท่ียว  ทุกส้ินเดือนมีหนาท่ีตอง
จัดทําใบรายงานการใชรถประจําวันเพื่อเสนอตอแผนกการเงินในการเบิกคาเบ้ียเล้ียง   และสวนของ
คนขับรถรวมตองจัดทําใบรายงานคาเชารถเสนอตอแผนกการเงินในตอนส้ินเดือนของทุกเดือนเพื่อ
ใชในการเบิกคาเชารถ 
 
  5) แผนกตัวแทนบริการนําเท่ียว หรือ REPRESENTATIVE   
  เปนตําแหนงท่ีถือเปนตัวแทนของธุรกิจนําเท่ียวหรือตัวแทนของบริษัทตัวแทนจัด        
นําเท่ียวตางๆ  ท่ีมีหนาท่ีประจําอยูตามโรงแรมตางๆ โดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
   5.1)  ประจําอยูเคานเตอรโรงแรมท่ีรับผิดชอบในชวงเวลารับผิดชอบเพ่ือ 
ใหบริการใหขอมูลการทองเท่ียวแกนักทองเท่ียว และขายทัวรใหแกนักทองเท่ียว    รวมถึงใหความ
ชวยเหลือแกนักทองเท่ียว ในกรณีนักทองเท่ียวมีปญหาหรือตองการความชวยเหลือในเร่ืองตางๆ 

   5.2)  กลับมาประจําท่ีสํานักงานเพ่ือใหบริการแกนักทองเท่ียว   หากนัก 
ทองเท่ียวเขามาติดตอ ซ้ือทัวร หรือขอขอมูลตางๆ ท่ีสํานักงาน 

   5.3)  ติดตอกับสายการบินตางๆ ในเร่ืองเกี่ยวกับต๋ัวเคร่ืองบินของนักทอง 
เท่ียว รวมถึงการเช็คการสํารองท่ีนั่งของนักทองเท่ียวท่ีสํารองทัวรโดยตัวแทนจัดนําเท่ียวตางๆ  
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  6)  แผนกบุคคล   
   มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในสวนของการคัดสรร คัดเลือก บุคลากรของธุรกิจ

นําเท่ียว   ในกรณีท่ีธุรกิจนําเท่ียวมีตําแหนงงานวางหรือขาดแคลนบุคลากรอยูจะดําเนินการ
ประกาศรับสมัครพนักงาน  ทําการสอบคัดเลือกพรอมสัมภาษณ  และประกาศผลการคัดเลือก
บุคลากรเขาทํางาน  โดยมีคุณสมบัติตามที่ธุรกิจนําเท่ียวตองการและเหมาะสมกับหนาท่ีตําแหนง
งานท่ีวางอยู    รวมถึงการจัดเตรียมขอมูลเงินเดือนของพนักงานแตละคนเพื่อสงมอบใหแกแผนก
การเงินในการจายเงินเดือนใหแกพนักงานตอนส้ินเดือน    รวมถึงการจัดสวัสดิการใหแกพนักงาน 
เชน ชุดฟอรม  การกําหนดวันหยุดและวันลาพักรอนของพนักงาน  เปนตน 

 
  7)  แผนกบัญชีและการเงิน   
  เปนแผนกที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจนําเท่ียว  เนื่องจากมีหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวของการรับเงินและจายเงินของธุรกิจนําเท่ียว   รวมถึงการประเมินถึงความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจนําเท่ียววาบรรลุผลตามเปาหมายท่ีทําการวางไว
หรือไม    ผลการดําเนินงานท่ีผานมาของธุรกิจนําเท่ียวจะแสดงถึงความสามารถของกิจการวาจะ
สามารถดําเนินการภายใตเกณฑการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม     และผลการดําเนินงานของธุรกิจ
นําเท่ียวมีผลกําไรหรือขาดทุน   ภายใตโครงสรางองคกรในแผนกบัญชีนี้สามารถแบงยอยออกเปน
แผนกการเงิน แผนกบัญชี แผนกบัญชีลูกหนี้และผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี  ซ่ึงมีหนาท่ี
ความรับผิดชอบท่ีแตกตางกันแตมีความสัมพันธกันดังนี้ 
   7.1)  แผนกการเงิน   
   แผนกการเงินมีหนาท่ีเกี่ยวของในดานการจายเงินของธุรกิจนําเท่ียว       
ซ่ึงหมายความรวมถึงผูรักษาเงินสดยอยดวย   โดยจะทําการจายเงินในลักษณะท่ีเปนคาใชจายเล็กๆ 
นอยๆ เชน คาใชจายประจําวัน  คาใชจายในใบรายงานมัคคุเทศก  และคาใชจายท่ัวไป   โดยแผนก
การเงินมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 
    (ก)  ตรวจเช็คความถูกตองของใบรายงานมัคคุเทศกท่ีมัคคุเทศก
จัดทําข้ึนพรอมท้ังคิดคาเบ้ียเล้ียง  คาลวงเวลา  และคาคอมมิชช่ันใหแกมัคคุเทศก  รวมไปถึง
คาใชจายตางๆ  ท่ีมัคคุเทศกไดจายสํารองออกไปกอนและจายเงินคืนใหแกมัคคุเทศก 
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    (ข)  จายคาใชจายตางๆ ท่ีเปนจํานวนเงินไมมาก โดยจะไดรับวง 
เงินสดยอยจากธุรกิจนําเท่ียวตามจํานวนเงิน  ซ่ึงแลวแตนโยบายของแตละกิจการกําหนดและถา
หากไมเพียงพอตอการใชจายสามารถเบิกเพิ่มได 
    (ค)  จัดทําใบสําคัญจายในกรณีท่ีทําการจายเงินจากเงินสดยอย 
    (ง)  จัดเตรียมเช็คเปลาพรอมจัดทําใบสําคัญจายเพ่ือเสนอใหแกผู
มีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี   ในกรณีท่ีมีการจายเงินเปนจํานวนมากหรือจายเงินชําระใหแก
เจาหนี้ 

    (จ)  จัดทําใบรับ-จายเงินประจําวันเพื่อขอเบิกชดเชยเงินสดยอย 
    (ฉ)  จัดทําใบสําคัญรับเพื่อมอบแกผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนก

บัญชีเซ็นตอนุมัติในกรณีท่ีไดรับเงิน 
    (ช)  จัดทําใบเงินเดือนพนักงานและ ตรวจสอบและทําการจัด 

เตรียมเช็คใหแกผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีทําการส่ังจายเช็คเขาบัญชีพนักงานตอไป 
    (ซ)  จัดทําภาษีหัก ณ. ท่ีจาย (ภงด.3, 53) เพื่อยื่นตอกรมสรรพากร

ภายในวันท่ี  7   ของทุกเดือน 
  (ฌ)  ตรวจสอบคาเชารถรวมท่ีคนขับรถรวมนํามาเสนอตอแผนก

การเงิน  เพื่อแผนกการเงินจะไดทําการขออนุมัติส่ังจายเช็คเขาบัญชีคนรถรวมตอไป  
 

   7.2)  แผนกบัญชี  
    เปนแผนกท่ีไมเกี่ยวของกับการรับเงิน- จายเงินแตมีหนาท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานบัญชีดังตอไปนี้ 
    (ก)  รวมรวมเอกสารตางๆ  ท่ีไดรับจากแผนกการเงินและแผนก
บัญชีลูกหนี้ และผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี  เพื่อนํามาจัดทํารายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย
และสรุปภาษีมูลคาเพิ่มประจําเดือนเพื่อยื่นตอกรมสรรพากรภายในวันท่ี 15 ของทุกเดือน 
    (ข)  สรุปคาใชจายในแตละวันจากเอกสารท่ีไดรับมาจากแผนก
การเงิน และผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี  มาทําการบันทึกบัญชีลงในสมุดรายวันข้ันตนพรอม
จัดทําบัญชีแยกประเภท 
    (ค)  รวบรวมเอกสารไดท่ีรับมาจากแผนกบัญชีลูกหนี้ เพื่อทําการ
บันทึกบัญชีในสมุดรายวันข้ันตน 
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    (ง)  จัดทําภาษีหัก ณ.ท่ีจาย (ภ.ง.ด.1) โดยใชโปรแกรมคอมพิว 
เตอรของกรมสรรพากรที่กําหนดให เพื่อยื่นตอกรมสรรพากรภายในวันท่ี 7  ของทุกเดือน 
    (จ)  จัดทํายอดประกันสังคมตามโปรแกรมท่ีประกันสังคมได
กําหนดใหเพื่อยื่นตอสํานักงานประกันสังคมภายในวันท่ี 15 ของทุกเดือน 
    (ฉ)  จัดทํางบรายได-คาใชจาย (งบภายในของกิจการแลวแต
นโยบายของแตละบริษัทท่ีมีการจัดทํา) ของแตละเดือนเพื่อเสนอแกผูจัดการ 
    (ช)  จัดทําภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91) ท้ังคร่ึงปและ
ส้ินปใหแกพนักงานทุกคนขององคกร พรอมท้ังยื่นตอกรมสรรพากร 
    (ซ)  รวบรวมเอกสารท่ีบันทึกบัญชีแลวและเอกสารประกอบการ
ลงบัญชี  สงสํานักงานบัญชีเพื่อท่ีสํานักงานบัญชีจะไดทํางบการเงินตอไป (ในกรณีท่ีกิจการให
สํานักงานบัญชีเปนผูจัดทํางบการเงินให) 
    (ฌ)  จัดทํางบการเงินจากสมุดรายวันข้ันตนท่ีไดทําการบันทึก
บัญชีไว (ในกรณีท่ีแผนกบัญชีของกิจการเปนผูจัดทํางบการเงินเอง) 

   
   7.3)  แผนกบัญชีลูกหนี้    
    เปนแผนกที่ดําเนินงานเกี่ยวของกับการบัญชีของลูกหนี้โดยเฉพาะ  

แผนกบัญชีลูกหนี้มีหนาท่ีและรับความผิดชอบดังตอไปนี้ 
    (ก)  ตรวจสอบรายละเอียดการใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียว

วาตรงกับท่ีตัวแทนจัดนําเท่ียวไดสํารองมาหรือไม     มีทัวรเพิ่มเติมหรือยกเลิกทัวรใดหรือไม          
โดยตรวจสอบจากใบงานท่ีตัวแทนจัดนําเท่ียวจัดสงมาให   ใบรายงานมัคคุเทศก และใบ Job Order 
ท่ีออกโดยแผนกOperation ของธุรกิจนําเท่ียว   และบันทึกรายละเอียดการทําทัวรตางๆ ของ
นักทองเท่ียวโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการจัดทํา 

    (ข)  เม่ือไดความถูกตองของรายละเอียดการทําทัวรของนักทอง 
เท่ียวแลวก็จัดทําใบแจงหนี้เพื่อสงไปเก็บเงินตัวแทนจัดนําเท่ียวท่ีกรุงเทพ 

    (ค)  จัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย   ในกรณีท่ีธุรกิจ    
นําเท่ียวตองทําการจายคานายหนาใหแกตัวแทนจัดนําเท่ียว  

    (ง)  ออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีใหแกตัวแทนจัดนํา
เท่ียว เม่ือไดรับเงินคาขนสงและคาบริการนําเท่ียวจากตัวแทนจัดนําเท่ียว 
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    (จ)  สงมอบเอกสารหลักฐานไดแก ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี
และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย ท่ีไดรับจากตัวแทนจัดนําเท่ียวใหแกแผนกบัญชีเพื่อ
ปฏิบัติงานทางดานบัญชีตอไป 

 
   7.4)  ผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี    
   ตําแหนงนี้อาจเปนหุนสวนหรือเจาของธุรกิจนําเท่ียวเขามาควบคุมและ

ดูแลการทํางานของแผนกบัญชี  แผนกบัญชีลูกหนี้  และแผนกการเงิน   เพื่อปองกันความเสียหาย 
และการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนกับธุรกิจนําเท่ียวในดานของการเงินและบัญชี   โดยผูมีอํานาจหรือ
หัวหนาแผนกบัญชี มีหนาท่ีดงัตอไปนี้ 

  (ก)  อนุมัติการจายเงินสดยอยและการเบิกชดเชยเงินสดยอยให
แผนกการเงิน 

  (ข)  เซ็นตอนุมัติเช็คและในการจายรายจายท่ีเปนจํานวนมากหรือ
การจายชําระใหเจาหนี้  รวมถึงเซ็นตอนุมัติใบสําคัญรับเงินกรณีท่ีไดรับชําระเงิน 

  (ค)  รับเงินจากแผนก Booking และมัคคุเทศกท่ีนําเงินคาขายทัวร 
คาขายการขนสง  คาขายท่ีพัก  คาเชารถ  คาขายต๋ัวเคร่ืองบิน มาสงใหผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนก
บัญชีเพื่อประทับตราคําวา  “จายแลว” 

  (ง)  สงมอบเอกสารท่ีไดรับจากแผนกการเงินในการเบิกเงินสด
ยอยและหลักฐานการจายเช็คชําระคาใชจายตางๆ ใหแกแผนกบัญชีเพื่อปฏิบัติงานทางดานการบัญชี 

  (จ)  ตรวจสอบใบแจงหนี้ท่ีแผนกบัญชีลูกหนี้จัดทําข้ึนเพื่อเรียก
เก็บเงินกับตัวแทนจัดนําเท่ียวพรอมลงนามอนุมัติ    รวมถึงลงนามในหนังสือรับรองการหักภาษี     
ณ ท่ีจายในกรณีท่ีหัก ณ ท่ีจายคานายหนาท่ีธุรกิจนําเท่ียวจายใหตัวแทนจัดนําเท่ียว 

 
  8)  หุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการ   
   มีหนาท่ีในการบริหารงานภายในธุรกิจนําเท่ียวใหสามารถดํารงอยูได  มีความ
เจริญกาวหนา รวมถึงการวางแผน ปรับกลยุทธตางๆ ใหสามารถแขงขันกับธุรกิจนําเท่ียวอ่ืนๆ ได 
รวมถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
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   8.1)  บริหารงานภายในธุรกิจนําเท่ียว 
   8.2)  เซ็นอนุมัติในเอกสารท่ีสําคัญตางๆ และแบบฟอรมตางๆ 
   8.3)  จัดทําใบเสนอราคาทัวรเพื่อเสนอตัวแทนจัดนําเท่ียวตาง ๆ  
   8.4)  อนุมัติการลาปวย ลากิจ  ของพนักงาน 

 
 1.5  วงจรการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียว   
          ธุรกิจนําเท่ียวเปนธุรกิจท่ีขายบริการใหแกนักทองเท่ียว  โดยมีหนาท่ีใหบริการนําเท่ียวเปน
หลักและใหบริการเสริมทางดานตาง ๆ แกนักทองเท่ียวเปนบริการรอง   การดําเนินธุรกิจของธุรกิจ
นําเท่ียวจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียวจําเปน
อยางยิ่งท่ีตองอาศัยดําเนินงานของหลาย ๆ แผนกรวมกันและเปนไปในลักษณะท่ีตอเนื่องกัน           
การดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนภายใตการประกอบธุรกิจของธุรกิจนําเท่ียวนั้นประกอบดวยการดําเนินงาน 
2 วงจรใหญ ๆ ดังนี้ 
  1)  การดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับรายไดและลูกหนี้ 
  2)  การดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับคาใชจายและเจาหนี้ 
 
 1)  การดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับรายไดและลูกหนี้    
  เปนการดําเนินงานท่ีกอใหเกิดรายไดใหแกธุรกิจนําเท่ียวนั่นคือการใหบริการตาง ๆ แก
นักทองเท่ียว  โดยท่ีรายไดของธุรกิจนําเท่ียวนั้นสามารถแบงไดตามประเภทของการใหบริการ
ดังตอไปนี้ 
    1.1)  รายไดจากการใหบริการนําเท่ียว  

  เปนรายไดท่ีธุรกิจนําเท่ียวไดใหบริการแกนักทองเท่ียว  โดยมัคคุเทศกพา
นักทองเท่ียวเท่ียวชมยังสถานท่ีตางๆ ท่ีนักทองเท่ียวสนใจท้ังภายในประเทศและตางประเทศ       
ซ่ึงแลวแตประเภทของการดําเนินงานท่ีธุรกิจนําเท่ียวใหบริการอยู   โดยรายไดจากการใหบริการ  
นําเท่ียวแบงออกเปน 2  ประเภท คือ  
               (ก)  รายไดจากการใหบริการนําเท่ียวท่ียังไมไดรับเงิน 
   เปนรายการที่เกิดข้ึนจากการสํารองทัวรโดยตัวแทนจัดนําเท่ียวเพื่อให 
บริการนําเท่ียวแกนักทองเที่ยว  และธุรกิจนําเท่ียวไดใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียวเปนท่ี
เรียบรอย    แตธุรกิจนําเท่ียวยังมิไดรับชําระเงินจากตัวแทนจัดนําเท่ียว   ซ่ึงลักษณะการดําเนินงาน
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ของวงจรนี้จะเกิดข้ึนเม่ือทางแผนก Booking ไดรับใบสํารองทัวรหรือใบงานจากตัวแทนจัดนําเท่ียว   
จากน้ันจะเปนหนาท่ีของแผนก Operation ในการจัดมัคคุเทศกและคนขับรถเพื่อใหบริการแก
นักทองเท่ียว    และเม่ือมัคคุเทศกใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียวเปนท่ีเรียบรอย   ธุรกิจนําเท่ียว
จะดําเนินการเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจัดนําเท่ียวท่ีถือวาเปนลูกหนี้ของธุรกิจนําเท่ียว   ซ่ึงจะเปน
หนาท่ีของแผนกบัญชีและการเงินในการดําเนินการจนส้ินสุดกระบวนการรับรูเปนรายได  
 
   (ข) รายไดคาบริการนําเท่ียวท่ีไดรับเปนเงินสดหรือบัตรเครดิต  
   เปนรายไดท่ีธุรกิจนําเท่ียวไดรับจากการที่มัคคุเทศกใชความรูความ 
สามารถในการขายบริการนําเท่ียวตามโปรแกรมทองเท่ียวท่ีอยูภายในโปรชัวรใหแกนักทองเท่ียว   
โดยนักทองเท่ียวจะจายเงินคาบริการนําเท่ียวในรูปแบบเงินสดหรือบัตรเครดิตใหแกมัคคุเทศก    
โดยถือเปนรายไดท่ีไดรับเปนเงินสดหรือเงินฝากธนาคารในแตละเดือนของธุรกิจนําเท่ียว            
ซ่ึงมัคคุเทศกมีหนาท่ีท่ีตองนําเงินท่ีไดรับจากการขายทัวรจายคืนใหแกธุรกิจนําเท่ียว  โดยจะเปน
หนาท่ีของแผนกบัญชีและการเงินในการดําเนินการจนส้ินสุดกระบวนการรับรูเปนรายได  
 
  1.2)  รายไดจากการใหบริการขนสง (Transfer)  

 เปนรายไดท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการรับนักทองเที่ยวจากสนามบิน/สถานีรถไฟ
ไปสงยังท่ีพัก (Transfer In) และการรับนักทองเท่ียวจากท่ีพักไปยังสนามบิน/สถานีรถไฟ (Transfer 
Out) หรือรับ-สงนักทองเท่ียวไปยังสถานท่ีตาง ๆ ท่ีนักทองเท่ียวตองการ   ซ่ึงแบงวงจรรายไดจาก
การใหบริการขนสงเปน 2 ประเภท คือ 
   (ก)  รายไดจากการใหบริการขนสงท่ียังมิไดรับชําระ   
   เปนรายไดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการสํารองบริการขนสงโดยตัวแทนจัด      
นําเท่ียวเพื่อใหบริการขนสงแกนักทองเท่ียว     และธุรกิจนําเท่ียวไดใหบริการขนสงแกนักทองเทีย่ว
เสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลวแตยังมิไดรับชําระเงินจากตัวแทนจัดนําเท่ียว   โดยธุรกิจนําเท่ียวจะถือวา
ตัวแทนจัดนําเท่ียวเปนลูกหนี้ของธุรกิจนําเท่ียว    ซ่ึงการดําเนินงานของวงจรนี้เกิดข้ึนเม่ือแผนก 
Booking ไดรับการสํารองบริการขนสงจากตัวแทนจัดนําเท่ียว   และแผนก Operation ไดทําการจัด
มัคคุเทศกและคนขับรถเพื่อใหบริการขนสงแกนักทองเท่ียว   เม่ือมัคคุเทศกปฏิบัติหนาท่ีเปนท่ี
เรียบรอยแลว    ธุรกิจนําเท่ียวจะดําเนินการเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจัดนําเท่ียวซ่ึงจะเปนหนาท่ีของ
แผนกบัญชีและการเงินในการดําเนินการรับเงินจนส้ินสุดกระบวนการรับรูเปนรายได  
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   (ข)  รายไดจากการใหบริการขนสงท่ีไดรับเปนเงินสดหรือบัตรเครดิต 
     เปนรายไดท่ีไดรับจากการท่ีนักทองเท่ียวติดตอขอใชบริการขนสงกับ
ธุรกิจนําเท่ียว  หรือมัคคุเทศกทําการขายการรับ-สงใหแกนักทองเท่ียว (Transfer)  โดยนักทองเท่ียว
จะจายชําระคาบริการการรับ-สงนักทองเท่ียว (Transfer) ในรูปแบบเงินสดหรือบัตรเครดิตใหแก
มัคคุเทศก     ซ่ึงถือเปนรายไดท่ีไดรับเปนเงินสดหรือเงินฝากธนาคารในแตละเดือนของธุรกิจ      
นําเท่ียว     นอกจากนี้มัคคุเทศกมีหนาท่ีท่ีตองนําเงินท่ีไดรับจากการขายทัวรจายคืนใหแกธุรกิจ    
นําเท่ียว   โดยจะเปนหนาท่ีของแผนกบัญชีและการเงินในการรับเงิน  และดําเนินการจนส้ินสุด
กระบวนการรับรูเปนรายได   
 
  1.3)  รายไดจากการใหบริการสํารองท่ีพัก/ขายท่ีพัก  

   เปนรายไดเสริมท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียวในลักษณะของการ
ใหบริการสํารองท่ีพักใหแกนักทองเท่ียวท่ียังไมมีท่ีพักเม่ือเดินทางมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหม  หรือ
ตองการพักตอ   ซ่ึงสามารถแบงรูปแบบของรายไดจากการสํารองท่ีพักได 2 กรณี คือ  
   (ก)  กรณีเปนตัวแทนสํารองท่ีพักใหแกตัวแทนจัดนําเท่ียว  
      ในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาติดตอขอสํารองท่ีพักกับธุรกิจนําเท่ียวธุรกิจ
นําเท่ียวจะสํารองท่ีพักและขายท่ีพักใหแกนักทองเท่ียวดวยราคาท่ีพักตามอัตราราคา(Contact Rate)             
ท่ีตัวแทนจัดนําเท่ียวไดทําสัญญาตกลงไวกับโรงแรมตางๆ โดยธุรกิจนําเท่ียวจะไดรับผลตอบแทน
ในรูปแบบของคานายหนาจากการขายท่ีพักในอัตรารอยละของยอดขาย    ซ่ึงแลวแตทําการตกลง
กันระหวางธุรกิจนําเท่ียวกับตัวแทนจัดนําเท่ียว    โดยเปนหนาท่ีของแผนก Bookingในการ
ดําเนินการติดตอกับตัวแทนจัดนําเท่ียวเพื่อขอใบสํารองท่ีพัก(Voucher) และจัดสงใหแกโรงแรมท่ี
ไดสํารองไว     และเม่ือนักทองเท่ียวจายชําระเงินคาท่ีพัก แผนก Booking มีหนาท่ีนําเงินคาท่ีพักจาย
คืนใหแกธุรกิจนําเท่ียว     ซ่ึงจะเปนหนาท่ีของแผนกบัญชีและการเงินในการรับเงินและดําเนินการ
จนส้ินสุดกระบวนการรับรูเปนรายได   
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   (ข)  กรณีใหบริการจําหนายหองพักใหแกนักทองเท่ียวโดยตรง    
   ในกรณีนี้ธุรกิจนําเท่ียวจะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของกําไรจากการ
จําหนายท่ีพัก    เนื่องจากธุรกิจนําเท่ียวไดมีการทําสัญญาตกลงในเร่ืองของราคาท่ีพักกับโรงแรม
ตางๆ โดยตรง   จากนั้นธุรกิจนําเท่ียวจะกําหนดราคาขายหองพักโรงแรมตางๆ ไวเพื่อใหบริการแก
นักทองเท่ียวท่ีติดตอขอสํารองท่ีพัก  และเม่ือนักทองเท่ียวติดตอขอสํารองท่ีพักกับธุรกิจนําเท่ียว 
แผนก Booking จะมีหนาท่ีติดตอและจัดสงใบสํารองท่ีพัก (Voucher)ไปยังโรงแรมท่ีนักทองเท่ียว
ตองการพักและเม่ือนักทองเท่ียวจายชําระเงินคาท่ีพัก       แผนก Booking มีหนาท่ีนําเงินคาท่ีพักจาย
คืนใหแกธุรกิจนําเท่ียว โดยจะเปนหนาท่ีของแผนกบัญชีและการเงินในการรับเงิน   และดําเนินการ
จนส้ินสุดกระบวนการรับรูเปนรายได   
 
  1.4)  รายไดจากการใหบริการจําหนายตั๋วเคร่ืองบิน 

 เปนบริการเสริมท่ีธุรกิจนําเท่ียวดําเนินการข้ึนเพื่อใหการทองเท่ียวของนัก 
ทองเท่ียวสมบูรณแบบยิ่งข้ึน  และอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียวในกรณีท่ีนักทองเท่ียว
ตองการเดินทางไปยังจังหวัดหรือประเทศตางๆ   รายไดจากการใหบริการจําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน
สามารถแบงออกไดเปน 2  กรณี  ไดแก 

 (ก)  กรณีประกอบธุรกิจเปนตัวแทนสายการบินโดยตรง   
 ในกรณีนี้ธุรกิจนําเท่ียวจะมีการเซ็นตสัญญากับสายการบินตางๆ ในเร่ือง

ของการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน    ภายใตการทําสัญญาแตงต้ังการเปนตัวแทน
จําหนายต๋ัวเคร่ืองบินนี้กําหนดใหธุรกิจนําเท่ียวสงพนักงานเขารวมอบรมเกี่ยวกับระบบการจองการ
จําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการสํารองท่ีนั่ง   โดยมีเจาหนาท่ีของแตละ
สายการบินเปนผูจัดอบรมและใหขอมูลความรูเกี่ยวกับธุรกิจทางดานนี้     นอกจากน้ีภายใตสัญญา
ตกลงนี้มีการกําหนดในเร่ืองของการวางเงินประกัน (Bank Warranty)  ตอต๋ัวท่ีธุรกิจนําเท่ียวตอง
วางเงินไวเพื่อเปนตัวแทนจําหนายต๋ัวเคร่ืองบินของแตละสายการบิน   การกําหนดโควตาท่ีไดรับใน
การสํารองท่ีนั่งของแตละสายการบิน การกําหนดอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากการเปนตัวแทน
จําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน  โดยท่ีผลตอบแทนที่ธุรกิจนําเท่ียวไดรับจากการเปนตัวแทนจําหนายต๋ัว
เคร่ืองบินของสายการบินโดยตรงนั้นจะไดรับในรูปแบบของคานายหนาในอัตรารอยละของราคา
ขายท่ียังไมรวมคาประกันภัย   คาภาษี หรือท่ีเรียกวา ราคาแฟร (Fair Price) โดยลูกคาของธุรกิจ     
นําเท่ียวท่ีใหบริการสํารองและจําหนายต๋ัวเคร่ืองบินแบงออกเปน  2  ประเภท ดังนี้ 
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  -  ลูกคาประเภทที่เปนนักทองเท่ียว และชําระเงินคาต๋ัวเคร่ืองบิน
เปนเงินสดหรือบัตรเครดิต    
    -  ลูกคาประเภทที่เปนกิจการคูคา อาจเปนกิจการนําเท่ียวอ่ืนๆ ท่ี
มิไดใหบริการจําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน   และกิจการดังกลาวใชบริการสํารองตั๋วเคร่ืองบินกับธุรกิจ       
นําเท่ียวโดยธุรกิจนําเท่ียวจะใหเครดิตหรือใหสินเช่ือแกกิจการคูคา   ซ่ึงแลวแตนโยบายของแตละ
กิจการวาใหสินเช่ือแกลูกคากี่วัน    
   การใหบริการสํารองต๋ัวเคร่ืองบินจะเปนหนาท่ีของแผนก Booking ใน
การเขาระบบโปรแกรมสํารองต๋ัวเครื่องบินท่ีเรียกวา  ระบบสํารองท่ีนั่งอะมาดิอุส (Amadeus)      
เพื่อตรวจสอบในระบบวามีท่ีนั่งวางสําหรับนักทองเท่ียวหรือไม    หากมีท่ีนั่งวางจะสํารองท่ีนั่งและ
เรียกเก็บเงินจากนักทองเท่ียว     แผนก Booking มีหนาท่ีนําเงินคาท่ีพักจายคืนใหแกธุรกิจนําเท่ียว 
โดยจะเปนหนาท่ีของแผนกบัญชีและการเงินในการรับเงิน และดําเนินการจนส้ินสุดกระบวนการ
รับรูเปนรายได   
 
   (ข)  กรณีสํารองตั๋วเคร่ืองบินจากกิจการคูคาท่ีเปนตัวแทนของสายการบิน    
   ในกรณีนี้ธุรกิจนําเท่ียวมีการตกลงทําสัญญาเก่ียวกับราคาสุทธิ(Net Price) 
ของต๋ัวเคร่ืองบินท่ีตัวแทนสายการบินเรียกเก็บกับธุรกิจนําเท่ียว   และราคาขายที่ธุรกิจนําเท่ียวเรียก
เก็บจากนักทองเท่ียว คือ ราคาท่ีระบุอยูหนาต๋ัว (Ticket Price)  ผลตอบแทนท่ีธุรกิจนําเท่ียวไดรับ
จากการใหบริการจําหนายต๋ัวเคร่ืองบินในกรณีนี้ คือ กําไรจากการจําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน   ซ่ึงจะเปน
หนาท่ีของแผนก Booking ในการติดตอตัวแทนสายการบินและจัดสงใบสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน
(Voucher) ไปยังตัวแทนสายการบินท่ีเปนคูคา    กรณีท่ีมีนักทองเท่ียวติดตอขอสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน
และเรียกเก็บเงินจากนักทองเท่ียว  แผนก Booking มีหนาท่ีนําเงินคาท่ีพักจายคืนใหแกธุรกจินาํเท่ียว 
โดยจะเปนหนาท่ีของแผนกบัญชีและการเงินในการรับเงิน  และดําเนินการจนส้ินสุดกระบวนการ
รับรูเปนรายได  
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  1.5)  รายไดจากการใหบริการเชารถพรอมคนขับ    
  เปนรายไดท่ีธุรกิจนําเท่ียวไดรับเสริมหรือเพิ่มเติมจากการใหบริการนําเท่ียว

เนื่องจากความตองการของนักทองเท่ียวท่ีตองการเท่ียวชมหรือเดินทางไปสถานท่ีตางๆ ท่ีไมไดอยู
ในโปรแกรมทัวรของธุรกิจนําเท่ียว   โดยท่ีรายไดจากการใหบริการเชารถพรอมคนขับแบงเปน      
2  กรณี ไดแก 
   (ก)  รายไดจากการใหบริการเชารถพรอมคนขับท่ียังมิไดรับชําระ  
   เปนรายไดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากไดรับการสํารองบริการเชารถโดยตัวแทน  
จัดนําเท่ียวสงใบงานมาใหธุรกิจนําเท่ียว  แผนก Operation มีหนาท่ีในการจัดคนขับรถเพื่อให
บริการเชารถแกนักทองเท่ียว   และเม่ือใหบริการเชารถเปนท่ีเรียบรอยแลว   แผนกการเงินและบัญชี
จะดําเนินการเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจัดนําเท่ียวท่ีถือวาเปนลูกหนี้ของธุรกิจนําเท่ียวและดําเนินการ
จนส้ินสุดกระบวนการรับรูเปนรายได 
 
   (ข)  รายไดจากการใหบริการเชารถท่ีไดรับเปนเงินสดหรือบัตรเครดิต 
     เปนรายไดท่ีธุรกิจนําเท่ียวไดรับจากการที่มัคคุเทศกขายบริการเชารถ
ใหแกนักทองเท่ียว  โดยนักทองเท่ียวจายเงินคาเชารถในรูปแบบเงินสดหรือบัตรเครดิตใหแก
มัคคุเทศก     ซ่ึงถือเปนรายไดท่ีไดรับเปนเงินสดหรือเงินฝากธนาคารในแตละเดือนของธุรกิจ       
นําเท่ียว    นอกจากนี้มัคคุเทศกมีหนาท่ีท่ีตองนําเงินท่ีไดรับจากการขายทัวรจายคืนใหแกธุรกิจ      
นําเท่ียว  โดยจะเปนหนาท่ีของแผนกบัญชีและการเงินในการรับเงิน  และดําเนินการจนส้ินสุด
กระบวนการรับรูเปนรายได  
 
 2)  การดําเนินท่ีเก่ียวของกับคาใชจายและเจาหนี้ 
   เปนการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการใหบริการนําเท่ียวและใหบริการตาง ๆ ของธุรกิจ
นําเท่ียวแลวกอใหเกิดคาใชจายท่ีเปนภาระผูกพันของธุรกิจนําเท่ียวท่ีตองจายชําระ และรับรูเปน
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการประกอบธุรกิจนําเท่ียว   สามารถจําแนกคาใชจายตามลักษณะการจายได     
4  ประเภท ดังนี้ 
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  2.1)  คาใชจายท่ีเกิดขึ้น ณ แผนกการเงิน (ระบบเงินสดยอย)   
  รายจายในลักษณะนี้ธุรกิจนําเท่ียวจะกําหนดวงเงินสดยอยใหแผนกการเงินซ่ึงถือ
เปนผูรักษาเงินสดยอย   เพื่อเบิกใชสําหรับจายคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน  โดยจํานวนเงินท่ี
กําหนดใหเบิกเปนวงเงินสดยอยนั้นจะแลวแตนโยบายของแตละกิจการวากําหนดไวใหเปนจํานวน
เทาใด   และถาหากไมเพียงพอตอการใชจายในแตละวันสามารถเบิกเพิ่มเติมได   ในแตละวันแผนก
การเงินจะเบิกเงินสดยอยกับผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีท่ีควบคุมดูแลทางดานการเงินอยู               
ซ่ึงคาใชจายที่เปนจํานวนเงินไมมากนักและเปนหนาท่ีของผูรักษาเงินสดยอยจะตองจายนั้น  
แบงเปน 3 ประเภทดังนี้ 
   (ก)  คาใชจายเงินทดรองจาย   
   เปนจํานวนเงินท่ีธุรกิจนําเท่ียวสํารองจายใหแกมัคคุเทศกไปกอนในกรณี
ท่ีใหบริการนําเท่ียวแลวมีคาใชจายเกิดข้ึนจากการใหบริการนําเท่ียว เชน คาอาหาร คาท่ีพัก เปนตน 
  

  (ข)  คาใชจายใบรายงานมัคคุเทศก  
  เปนใบรายงานที่มัคคุเทศกเปนผูจัดทําข้ึนเพื่อช้ีแจงรายละเอียดใหธุรกิจ

นําเท่ียวทราบถึงการทํางานของมัคคุเทศก   และคาใชจายท่ีมัคคุเทศกไดจายไปในระหวางการ
ใหบริการนําเท่ียว   รวมถึงเพื่อเบิกคาเบ้ียเล้ียงของมัคคุเทศกในการใหบริการนําเท่ียว  

 
 (ค)  สําหรับคาใชจายท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียว 
 เปนคาใชจายท่ีมีลักษณะเปนคาใชจายท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน

ของธุรกิจนําเท่ียว    และเปนคาใชจายท่ีเปนจํานวนเงินไมมากนัก  เชน  คาขยะ คาน้ําประปา           
คาไปรษณีย  เปนตน  

    
  เม่ือส้ินวันแผนกการเงินมีหนาท่ีในการรวบรวมรายการและหลักฐานท่ีไดรับจาก
การจายคาใชจายท้ัง 3 ประเภทท่ีไดทําการจายคาใชจายไปในแตละวันแนบกับใบรับ-จายเงิน
ประจําวันไปขอเบิกชดเชยวงเงินสดยอยกับผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี 
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  2.2)  รายจายท่ีเปนจํานวนเงินมาก (จายผานระบบเช็ค)   
 ในกรณีนี้หากธุรกิจนําเท่ียวมีคาใชจายท่ีตองจายเปนจํานวนเงินท่ีมาก  ธุรกิจ      

นําเท่ียวจะจายชําระคาใชจายท่ีมีจํานวนเงินมากดวยเช็ค  เพื่อควบคุมการจายเงินของธุรกิจนําเท่ียว   
โดยท่ีธุรกิจนําเท่ียวตองเปดบัญชีกระแสรายวันในนามของธุรกิจนําเท่ียวกับทางธนาคารกอนจึงจะ
สามารถจายผานระบบเช็คได     คาใชจายท่ีตองจายเปนจํานวนเงินท่ีมากในธุรกิจนําเท่ียวนี้ เชน 
คาอาหารขันโตก  คาใชจายเกี่ยวกับรถ  เปนตน    

 
 2.3)  รายจายท่ียังมิไดจายชําระซ่ึงถือวาเปนเจาหนี้ของธุรกิจนําเท่ียว  

             เปนรายจายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียว  แตยังมิไดทําการจายเงิน
ขณะท่ีใชบริการเสร็จส้ินแลว  เชน  การที่มัคคุเทศกพานักทองเท่ียวไปข่ีชางและลองแพ  ซ่ึงทางปาง
ชางมีการตกลงทําสัญญากับธุรกิจนําเท่ียวดวยการใหธุรกิจนําเท่ียวใชบริการกอนโดยท่ีไมตองจาย
ชําระเงิน  และทางปางชางจะทําการเรียกเก็บเงินภายหลัง  เปนตน    และเม่ือทางเจาหนี้เรียกเก็บเงิน 
ธุรกิจนําเท่ียวจะพิจารณาจากจํานวนเงินท่ีตองชําระเปนหลัก  ถาเปนจํานวนเงินท่ีไมเกิน 5,000 บาท
จะทําการจายชําระใหแกเจาหนี้ดวยเงินสด โดยเปนหนาท่ีของแผนกการเงินหรือผูรักษาเงินสดยอย  
แตหากเปนจํานวนเงินท่ีเกิน 5,000 บาท จะทําการจายชําระดวยเช็ค โดยเปนหนาท่ีของผูมีอํานาจ
หรือหัวหนาแผนกการเงินในการจายชําระ 
 

 2.4)  รายจายเงินเดือนและคาแรงของพนักงาน 
  เปนหนาท่ีของแผนกบุคคลในการรวบรวม จัดทําใบรายไดพนักงานรายตัวและ   
ใบทะเบียนเงินเดือนและคาแรงประจําเดือนใหแกแผนกการเงินในทุก ๆ วันส้ินเดือน  เพื่อท่ีแผนก
การเงินจะไดจัดทําใบสําคัญจาย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองการหัก ณ ท่ีจาย  และจัดเตรียมเช็ค
เปลาเพื่อสงมอบใหผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีเซ็นตอนุมัติ   และนําเงินเขาบัญชีของ
พนักงานตอไป 
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 1.6  เอกสารและแบบฟอรมท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียว  
  เปนเอกสารและแบบฟอรมท่ีใชในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางพนักงานแตละแผนกของ

ธุรกิจนําเท่ียว   เพื่อใหการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียวเปนไปอยางมีระบบ   ซ่ึงสามารถแบง
เอกสารและแบบฟอรมออกเปน 2 ประเภทไดแก 

 1)  เอกสารและแบบฟอรมท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานดานรายได  
  เปนเอกสารและแบบฟอรมท่ีแผนกตางๆ ของธุรกิจนําเท่ียวใชเพื่อการติดตอ และ

เปนหลักฐานในการทํางานรวมกันเพื่อกอใหเกิดรายไดจากการใหบริการนําเท่ียว   ซ่ึงเอกสารและ
แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานรายได  ไดแก  

 1.1)   ใบงานท่ีตัวแทนจัดนําเท่ียวท่ีกรุงเทพจัดสงใหธุรกิจนําเท่ียว  
 เปนเอกสารที่ตัวแทนจัดนําเท่ียวจัดทําข้ึนและจัดสงมาใหธุรกิจนําเท่ียว

เพื่อสํารองทัวร  สํารองการรับ-สงนักทองเท่ียวไวลวงหนา   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข   หนา 186) 

 
 1.2)   ใบ Job Order  
 เปนเอกสารที่แผนก Operation จัดทําข้ึนเพื่อใชสําหรับแจงงานใหแก

มัคคุเทศก    โดยจะระบุใหมัคคุเทศกทราบถึงรายละเอียดของงานท่ีจะตองใหบริการนําเท่ียว        
และมัคคุเทศกจะใชเอกสารนี้เปนหลักฐานในการเบิกคาเบ้ียเล้ียงจากการใหบริการนําเท่ียว          
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 187 ) 

 
 1.3)  บิลขายทัวร 

    เปนเอกสารที่มัคคุเทศกใชสําหรับบันทึกการขายทัวร ขายการรับ-สง
นักทองเท่ียวของมัคคุเทศก และออกใหแกนักทองเท่ียวเพื่อเปนหลักฐานในการจายเงินของ
นักทองเท่ียว  
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 188)  
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 1.4)  ใบสํารองทัวร/การรับ-สง ท่ีตัวแทนจัดนําเท่ียวเปนผูออก 
   เปนเอกสารที่จัดทําข้ึนโดยตัวแทนจัดนําเท่ียวท่ีตางประเทศหรือตัวแทน

จัดนําเท่ียวท่ีกรุงเทพมอบใหแกนักทองเท่ียว  ในขณะท่ีนักทองเท่ียวจายชําระเงินเพื่อเปนหลักฐาน
ในการใชบริการกับธุรกิจนําเท่ียว   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 189) 
 
   1.5)  ใบสํารองท่ีพัก(Voucher) ท่ีตัวแทนจัดนําเท่ียวปนผูออก   
   เปนเอกสารที่ใชในกรณีท่ีธุรกิจนําเท่ียวเปนตัวแทนจําหนายท่ีพักใหแก
ตัวแทนจัดนําเท่ียว  เอกสารนี้จัดทําโดยตัวแทนจัดนําเท่ียวและสงมาใหธุรกิจนําเท่ียวเพื่อท่ีธุรกิจ    
นําเท่ียวจะทําการสงตอใหแกโรงแรมท่ีนักทองเท่ียวซ้ือ  เพื่อเปนหลักฐานในการสํารองท่ีพักใหแก
นักทองเท่ียว   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 190)   
 
   1.6)  ใบสรุปยอดการขายท่ีพักในแตละเดือน  
    เปนเอกสารท่ีแผนกการเงินจัดทําข้ึนในกรณีที่ธุรกิจนําเท่ียวเปนตัวแทน
จําหนายท่ีพักใหแกตัวแทนจัดนําเท่ียว  เพื่อสรุปยอดขายหองพักท่ีทางธุรกิจนําเท่ียวขายไดในแตละ
เดือนเสนอใหแกตัวแทนจัดนําเท่ียว  
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 191) 
 
   1.7)  ใบสํารองทัวร/ท่ีพัก/ตั๋วเคร่ืองบินท่ีธุรกิจนําเท่ียวเปนผูออก    
    เปนเอกสารท่ีธุรกิจนําเท่ียวจัดทําข้ึนเพื่อใชในการสํารองท่ีพัก สํารองต๋ัว
เคร่ืองบิน สํารองชาง สํารองเรือ หรือการสํารองตางๆ ท่ีใชในการใหบริการนําเท่ียว แผนก Booking 
มีหนาท่ีจัดทําข้ึนเพื่อสงไปสํารองยังกิจการตางๆ  
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 192)  
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   1.8)   ใบแจงหนี้หรือใบสงตั๋วเคร่ืองบิน  
    เปนเอกสารที่ธุรกิจนําเท่ียวจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในการเรียกเก็บเงิน
และนําสงต๋ัวเคร่ืองบินใหแกกิจการคูคา  ในกรณีท่ีธุรกิจนําเท่ียวเปนตัวแทนจําหนายต๋ัวเครื่องบิน
กับสายการบินตางๆ โดยตรง   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 193) 
 
   1.9)  ใบแจงหนี้ท่ีจัดทําขึ้นเพื่อเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจัดนําเท่ียว   
   เปนเอกสารท่ีแผนกบัญชีลูกหนี้จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมรายละเอียดในการ
เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้หรือตัวแทนจัดนําเท่ียว     ซ่ึงภายในใบแจงหนี้จะเรียกเก็บเงินคาใหบริการ
นําเท่ียวและการใหบริการรับ-สงนักทองเท่ียว   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 194) 
 
   1.10)  ตารางรวบรวมรายละเอียดการใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียว  
   เปนตารางท่ีแผนกบัญชีลูกหนี้จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมรายละเอียดการ
ใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียวในแตละเดือน  เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบใบแจงหนี้เพื่อเรียก
เก็บเงินกับตัวแทนจัดนําเท่ียว  
 (ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 195) 
 
   1.11)  ตารางรวบรวมรายละเอียดการใหบริการรับ-สงนักทองเท่ียว  
   เปนตารางท่ีแผนกบัญชีลูกหนี้จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมรายละเอียดการ
ใหบริการรับ-สงนักทองเท่ียวในแตละเดือน   เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบใบแจงหนี้เพื่อเรียกเก็บ
เงินกับตัวแทนจัดนําเท่ียว  
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 196)  
  
   1.12)   ใบสําคัญรับเงิน  
    เปนเอกสารท่ีแผนกการเงินเปนผูจัดทําเพื่อสงมอบใหผูมีอํานาจหรือ
หัวหนาแผนกบัญชีทําการเซ็นตอนุมัติเม่ือไดรับเงินในทุกกรณี    
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 197) 
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   1.13)  ใบกํากับภาษี  
   เปนเอกสารท่ีแผนกการเงินเปนผูจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในการรับเงิน
ใหแกแผนกบัญชีในการบันทึกบัญชี  รวมถึงเปนหนาท่ีของผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่
ท่ีมีหนาท่ีในการออกใบกํากับภาษี รายไดท่ีธุรกิจนําเท่ียวตองทําการออกใบกํากับภาษี ไดแก รายได
คาบริการนําเท่ียว  รายไดคาเชารถ  รายไดคาท่ีพัก   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 198) 
 
    1.14)  ใบเสร็จรับเงิน 
    เปนเอกสารที่แผนกการเงินจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในการรับเงินและ
ทําการบันทึกบัญชีวาธุรกิจนําเท่ียวไดรับเงินเปนท่ีเรียบรอยแลว   รายไดท่ีธุรกิจนําเท่ียวจะทําการ         
ออกใบเสร็จรับเงิน  ไดแก   รายไดจากการใหบริการขนสง  รายไดจากการจําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน              
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 199) 
 
 

 2)  เอกสารและแบบฟอรมท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานดานคาใชจาย 
  เปนเอกสารและแบบฟอรมท่ีใชในการจายคาใชจายท่ีเกิดข้ึนของธุรกิจนําเท่ียวให
เปนไปอยางมีระบบ   และควบคุมการดําเนินงานของแผนกการเงินและบัญชีมิใหเกิดการทุจริต 
สามารถทําการตรวจสอบความครบถวน ถูกตองได  โดยท่ีเอกสารและแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานดานคาใชจาย ไดแก  

 2.1)  ใบสํารองคาใชจาย   
 เปนเอกสารที่แผนกการเงินจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในการเบิกเงิน     

ทดรองจายใหแกมัคคุเทศก เพื่อใชเปนเงินสํารองในการจายคาใชจายในการทําทัวรไปกอน          
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 200) 
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 2.2)   ใบสําคัญจาย   
 เปนเอกสารที่แผนกการเงินจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนหลักฐานในการจายเงิน

ทุกคร้ังของแผนกการเงินและผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี   โดยจะจัดทําข้ึนโดยมีแผนก
การเงินเปนผูอนุมัติในกรณีท่ีจายเงินจากระบบเงินสดยอยโดยแผนกการเงิน  ผูมีอํานาจหรือหัวหนา
แผนกบัญชีเปนผูอนุมัติในกรณีท่ีจายเงินโดยเช็ค   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 201) 

 
   2.3)  ใบรายงานมัคคุเทศก/คาใชจาย 

 เปนเอกสารท่ีมัคคุเทศกเปนผูจัดทําข้ึนเพื่อรายงานและช้ีแจงรายละเอียด
การใหบริการนําเท่ียววาระหวางการใหบริการนําเท่ียวเกิดคาใชจายอะไรข้ึนบาง  และใชในการเบิก
คาเบ้ียเล้ียงจากการใหบริการนําเท่ียว   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 202) 

 
 2.4)  ใบรายการยอดขายทัวร  
 เปนเอกสารท่ีมัคคุเทศกจัดทําข้ึนเพื่อระบุยอดขายทัวร Option ท่ีขายได

และใชประกอบการเบิกคาคอมมิชช่ันจากการขายทัวร   และเพื่อแนบกับใบรายงานมัคคุเทศกโดย
ธุรกิจนําเท่ียวจะใหคาตอบแทนจากการขายทัวรหรือคาคอมมิชช่ันเปนอัตรารอยละของยอดขาย   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 203) 

 
 

   2.5)  ใบรับ-จายเงินประจําวัน  
 เปนเอกสารท่ีแผนกการเงินจัดทําข้ึนเพื่อใชในการบันทึกการรับเงินสด

ยอยจากผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี   และใชในการบันทึกการจายเงินสดยอยประจําวันของ
แผนกการเงิน   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 204) 
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   2.6)  ใบรายไดพนักงานรายตัว  
 เปนเอกสารท่ีแผนกบุคคลจัดทําข้ึนเพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดเงินได

ของพนักงานในแตละเดือน และเพื่อนําสงใหแกแผนกการเงินในทุกส้ินเดือน   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 205) 

 
   2.7)  ใบทะเบียนเงินเดือนและคาแรงประจําเดือน  

  เปนเอกสารท่ีแผนกบุคคลจัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมรายละเอียดเงินไดท่ีตอง
ทําการจายใหแกพนักงานแตละคนเพ่ือนําสงใหแกแผนกการเงินในทุก ๆ ส้ินเดือน 
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ข  หนา 206) 

 
จากแบบเอกสารและแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียว

ขางตน   จะเห็นไดวาเอกสารและแบบฟอรมตางๆ จะถูกนําไปใหในเหตุการณหรือการดําเนินงาน
ในดานตางๆ ของธุรกิจนําเท่ียว   ซ่ึงสามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้ 
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ตารางที่ 4-1   ตารางสรุปเอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวของในการดาํเนนิงานของธุรกิจนําเที่ยว 
ชื่อเอกสารและแบบฟอรม ผูจัดทํา ผูรับเอกสาร วัตถุประสงค ความถี่ 

ดานรายไดและลูกหนี้ 
1. ใบงานที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวสงให 

 
ตัวแทนจัดนําเที่ยว

ที่กรุงเทพ 

 
แผนกสํารองทัวร 

 
เพื่อสํารองทัวรและการรับ-สงนักทองเที่ยว
ลวงหนา 

 
ประจําสัปดาห 

2. ใบ Job Order แผนกดําเนินการ -  มัคคุเทศก 
-  คนขับรถ 

เพื่อแจงงานการใหบริการนําเที่ยวใหแก
มัคคุเทศกและคนขับรถ 

ประจําวัน 

3. บิลขายทัวร มัคคุเทศก/ 
แผนกสํารองทัวร 

- แผนกดําเนินการ 
- หัวหนาแผนกบัญชี 

เพื่อเปนหลักฐานการจายชําระเงินของ
นักทองเที่ยวและแจงงานใหแกกิจการ 

ทุกครั้งที่ขายทัวร/ที่
พัก/ตั๋วเครื่องบินได 

4. ใบสํารองทัวร/การรับสง (Voucher)  
     ที่ตัวแทนจัดนําเที่ยวเปนผูออก 

ตัวแทนจัดนําเที่ยว มัคคุเทศกเรียกเก็บ
จากนักทองเที่ยว 

เพื่อเปนหลักฐานในการเรียกเกบ็เงิน
คาบริการนําเที่ยวกับตัวแทนจัดนําเที่ยว 

ทุกครั้งที่นักทองเที่ยว
สํารองทัวร 

5. ใบสํารองที่พัก (Voucher) ที่ตัวแทน 
     จัดนําเที่ยวเปนผูออก 

ตัวแทนจัดนําเที่ยว แผนกสํารองทัวร เพื่อแผนกสํารองทัวรจะไดสงเอกสารนี้ไป
ยังโรงแรมเพื่อยืนยันการสํารองที่พัก 

ทุกครั้งที่นักทองเที่ยว
สํารองที่พัก 

6. ใบสรุปยอดการขายที่พักในแตละ   
     เดือน 

แผนกการเงิน ตัวแทนจัดนําเที่ยว เพื่อสรุปยอดขายหองพักเสนอตัวแทนจัด
นําเที่ยวในการเบิกคานายหนา 

ประจําเดือน 

7.  ใบสํารองทัวร/ที่พัก/ตั๋วเครื่องบินที่ 
      ธุรกิจนําเที่ยวเปนผูออก 
 

แผนกสํารองทัวร กิจการคูคา/โรงแรม  
คูคา/ตัวแทนจําหนาย
ตั๋วเครื่องบิน 

เพื่อสํารองทัวร/ที่พัก/ตั๋วเครื่องบิน ทุกครั้งที่นักทองเที่ยว
สํารองทัวร/ที่พัก/ตั๋ว

เครื่องบิน 
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ตารางที่ 4-1   ตารางสรุปเอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวของในการดาํเนนิงานของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ) 
ชื่อเอกสารและแบบฟอรม ผูจัดทํา ผูรับเอกสาร วัตถุประสงค ความถี่ 

ดานรายไดและลูกหนี้  (ตอ) 
8. ใบแจงหนี้หรือใบสงตั๋วเครือ่งบิน 

 
แผนกบัญชีลูกหนี้ 

 
กิจการคูคาที่เปน
ลูกหนี้ 

 
เพื่อเรียกเก็บเงนิและนําสงตั๋วเครื่องบินแก
กิจการคูคา 

 
ทุกครั้งที่มีการนําสง

ตั๋วเครื่องบิน 
9. ใบแจงหนี้ที่ธุรกิจนําเที่ยวจัดทําขึ้น    
     เพื่อเรียกเก็บเงินตัวแทนจัดนําเที่ยว 

แผนกบัญชีลูกหนี้ ตัวแทนจัดนําเที่ยว เพื่อเรียกเก็บเงนิจากตัวแทนจัดนําเที่ยว ประจําเดือน 

10.  ตารางรวบรวมรายละเอียดการ 
       ใหบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยว 

แผนกบัญชีลูกหนี้ ตัวแทนจัดนําเที่ยว เพื่อเปนหลักฐานประกอบใบแจงหนี้ใน
การเรียกเก็บเงนิจากตัวแทนจัดนําเที่ยว 

ประจําเดือน 

11.  ตารางรวบรวมรายละเอียดการ 
       ใหบริการรับ-สงแกนักทองเที่ยว 

แผนกบัญชีลูกหนี้ ตัวแทนจัดนําเที่ยว เพื่อเปนหลักฐานประกอบใบแจงหนี้ใน
การเรียกเก็บเงนิจากตัวแทนจัดนําเที่ยว 

ประจําเดือน 

12.  ใบสําคัญรับเงิน 
 

แผนกการเงิน หัวหนาแผนกบัญชี เพื่อเปนหลักฐานการรับเงินในทุกกรณี ประจําวัน 

13.  ใบกํากับภาษี แผนกการเงิน แผนกบัญชี เพื่ อ เปนหลักฐานในการ รับ เ งิ นและ
ประกอบการจัดทํารายงานภาษีขาย 

ประจําวัน 

14.  ใบเสร็จรับเงิน แผนกการเงิน แผนกบัญชี เพื่อเปนหลักฐานในการรับเงินในกรณี
รายไดจากการใหบริการขนสง และรายได
จากการจําหนายตั๋วเครื่องบิน 

ประจําวัน 
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ตารางที่ 4-1   ตารางสรุปเอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวของในการดาํเนนิงานของธุรกิจนําเที่ยว(ตอ) 
ชื่อเอกสารและแบบฟอรม ผูจัดทํา ผูรับเอกสาร วัตถุประสงค ความถี่ 

ดานรายจายและเจาหนี้ 
1.  ใบสํารองคาใชจาย 

 
แผนกการเงิน 

 
มัคคุเทศก 

 
เพื่อเปนหลักฐานในการเบิกเงินทดรองจาย
ใหแกมัคคุเทศก 

 
ประจําวัน 

2.  ใบสําคัญจาย แผนกการเงิน หัวหนาแผนกบัญชี เพื่อเปนหลักฐานในการจายเงินในทุกกรณี ประจําวัน 
 

3.  ใบรายงานมัคคุเทศก/คาใชจาย มัคคุเทศก แผนกการเงิน เพื่อเปนหลักฐานในการเบิกคาใชจายใน
การใหบริการนําเที่ยว รวมถึงคาเบี้ยเลี้ยง 

หลังจากใหบรกิารนํา
เที่ยวเสร็จสิ้น 

4.  ใบรายการยอดขายทัวร มัคคุเทศก แผนกการเงิน เพื่อแนบกับใบรายงานมัคคุเทศกเปน
หลักฐานเบิกคาคอมมิชชั่นจากการขายทัวร 

หลังจากใหบรกิารนํา
เที่ยวเสร็จสิ้น 

5.  ใบรับ-จายเงินประจําวัน 
 

แผนกการเงิน หัวหนาแผนกบัญชี เพื่อเปนหลักฐานการรับ-จายเงินสดยอย
จากหัวหนาแผนกบัญชี 

ประจําวัน 

6.  ใบรายไดพนักงานรายตัว แผนกบุคคล แผนกการเงิน เพื่อรวบรวมเงินไดของพนักงานในแตละ
เดือน 

ประจําเดือน 

7.  ใบทะเบียนเงินเดือนและคาแรง 
      ประจําเดือน 

แผนกบุคคล แผนกการเงิน เพื่อแผนกการเงินนํายอดรวมไปจัดทําเช็ค
และนําเงินเดือนเขาบัญชีของพนักงาน 

ประจําเดือน 
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2.  ผลจากการสํารวจการจัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเท่ียว 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ไดทําการรวบรวมขอมูลการจัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากรของธุรกิจ
นําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม โดยการสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังผูทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว
ในจังหวัดเชียงใหมท่ีข้ึนทะเบียนและนําสงงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาจํานวน 128 ราย 
และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 75 ราย   ผลท่ีไดจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหโดย
ใชโดยใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics)ประกอบดวย ความถ่ี(Frequency) รอยละ 
(Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean)  ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 สวนดังตอไปนี้ 
  สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 
  สวนท่ี 2   การบันทึกรายการทางบัญชี 
  สวนท่ี 3   การเสียภาษีอากร 
                สวนท่ี 4   ปญหาทางดานการจัดทําบัญชีท่ีเกิดข้ึนภายในธุรกิจนําเท่ียว 

 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
ตารางท่ี 4-2  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามตําแหนงงานของผูตอบแบบสอบถาม 

ตําแหนงงานของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
   พนักงานบัญชี 
   หัวหนาแผนกบัญชี 
   เจาหนาท่ีการเงิน 
   ผูจัดการ 

42 
12 
9 
12 

56.00 
16.00 
12.00 
16.00 

รวม 75 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4-2  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในตําแหนงพนักงานบัญชี         
คิดเปนรอยละ 56.00   รองลงมาอยูในตําแหนงหัวหนาแผนกบัญชีและผูจัดการคิดเปนรอยละ 16.00 
และอยูในตําแหนงแผนกการเงินคิดเปนรอยละ 12.00  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-3  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี  

3 
16 
50 
6 

4.00 
21.33 
66.67 
8.00 

รวม 75 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4-3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญา
ตรี คิดเปนรอยละ 66.67    รองลงมามีการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  คิดเปน      
รอยละ 21.33   มีการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 8.00  และมีระดับการศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  คิดเปนรอยละ 4.00   ตามลําดับ 
 
 
ตารางท่ี 4-4  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามประสบการณในการทํางาน ณ สถานประกอบการ  
                     นี้ของผูตอบแบบสอบถาม 

ประสบการณในการทํางาน ณ สถาน
ประกอบการนีข้องผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

   นอยกวา 1 ป 
   1-3 ป 
   มากกวา 3 ป- 5 ป 
   5 ปข้ึนไป  

8 
28 
7 
32 

10.67 
37.33 
9.33 
42.67 

รวม 75 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4-4  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณการทํางานในธุรกิจนําเท่ียว
สวนใหญมีระยะเวลา 5 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 42.67    รองลงมามีประสบการณการทํางาน 1-3 ป      
คิดเปน 37.33      มีประสบการณการทํางานนอยกวา 1 ป คิดเปน 10.67   และมีประสบการณการ
ทํางานมากกวา 3 ป ถึง 5  ป  คิดเปนรอยละ 9.33   ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-5  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

ลักษณะการประกอบธุรกิจนําเท่ียว จํานวน รอยละ 
   หางหุนสวนจํากัด 
   บริษัทจํากัด 

31 
44 

41.33 
58.67 

รวม 75 100.00 
 
จากตารางท่ี 4-5  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญประกอบธุรกิจนําเท่ียว

ในรูปแบบของบริษัทจํากัด  คิดเปนรอยละ 58.67   รองลงมาประกอบธุรกิจนําเท่ียวในรูปแบบของ
หางหุนสวนจํากัด   คิดเปนรอยละ 41.33   

 
 

ตารางท่ี 4-6  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามประเภทการใหบริการของธุรกิจนําเท่ียว      
ใหบริการ ไมใหบริการ รวม 

บริการของธุรกิจนําเท่ียว 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

   ใหบริการเฉพาะนําเท่ียว 
   ใหบริการเชารถ 
   ใหบริการจําหนายต๋ัวเครื่องบิน 
   ใหบริการสํารองท่ีพัก 
   ใหบริการทุกขอท่ีกลาวมา 

68 
38 
15 
22 
45 

90.67 
50.67 
20.00 
29.33 
60.00 

7 
37 
60 
53 
30 

9.33 
49.33 
80.00 
70.67 
40.00 

75 
75 
75 
75 
75 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

 
จากตารางท่ี 4-6  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญใหบริการเฉพาะ        

นําเท่ียว คิดเปนรอยละ 90.67  และไมใหบริการเฉพาะนําเท่ียว  คิดเปนรอยละ 9.33 
ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญใหบริการเชารถ  คิดเปนรอยละ 50.67  และ     

ไมใหบริการเชารถ  คิดเปนรอยละ 49.33 
ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญใหบริการจําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน  คิดเปนรอยละ 

20.00  และไมใหบริการจําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน คิดเปนรอยละ 80.00 
ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญใหบริการจองหองพัก  คิดเปนรอยละ 29.33 

และไมใหบริการจองหองพัก คิดเปนรอยละ 70.67 
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ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญใหบริการครบวงจรท้ังนําเท่ียว เชารถ  จําหนาย
ต๋ัวเคร่ืองบิน สํารองท่ีพัก  คิดเปนรอยละ 60.00  และไมใหบริการครบวงจรคิดเปนรอยละ 40.00 

 
 
ตารางท่ี 4-7  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวของธุรกิจนําเท่ียว 

ทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวของธุรกิจนําเท่ียว จํานวน รอยละ 

   ตํ่ากวา 100,000 บาท 
   100,000 – 500,000 บาท 
   500,001 – 1,000,000 บาท 
   1,000,000 บาทข้ึนไป 

4 
22 
12 
37 

5.34 
29.33 
16.00 
49.33 

รวม 75 100 

 
 จากตารางท่ี 4-7  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว       
สวนใหญ  1,000,000  บาทข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 49.33   รองลงมามีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว 
100,000 – 500,000 บาท   คิดเปนรอยละ 29.33    มีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว 500,001 – 1,000,000 
บาท   คิดเปนรอยละ 16.00     และมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวตํ่าวา 100,000 บาท  คิดเปนรอยละ 
5.34   ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-8  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามระยะเวลาที่กิจการเปดดําเนินการธุรกิจนําเท่ียว 

ระยะเวลาท่ีกิจการเปดดําเนนิการธุรกิจนําเท่ียว จํานวน รอยละ 
   1 - 5 ป 
   มากกวา 5 ป – 10 ป 
   มากกวา 10 ป 

28 
15 
32 

37.33 
20.00 
42.67 

รวม 75 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4-8  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญมีระยะเวลาในการเปดดําเนินการธุรกิจ       
นําเท่ียวมากกวา 10 ป  คิดเปนรอยละ 42.67   รองลงมามีระยะเวลาในการเปดดําเนินการธุรกิจ       
นําเท่ียว  1-5 ป  คิดเปนรอยละ 37.33    และมีระยะเวลาในการเปดดําเนินการธุรกิจนําเท่ียวมากกวา 
5 – 10 ป   คิดเปนรอยละ 20.00   ตามลําดับ 
 
 
ตารางท่ี 4-9  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามรายไดของธุรกิจนําเท่ียว 

รายไดของธุรกิจนําเท่ียว จํานวน รอยละ 
   รายไดไมเกนิ 5 ลานบาทตอป 
   มากกวา  5  ลานบาท   – 15 ลานบาทตอป 
   มากกวา 15 ลานบาท  –  30 ลานบาทตอป 
   มากกวา 30 ลานบาท 

34 
30 
4 
7 

45.33 
40.33 
5.34 
9.33 

รวม 75 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4-9  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญมีรายไดไมเกิน 5 ลานบาทตอป  คิดเปน     
รอยละ 45.33   รองลงมามีรายไดมากกวา 5  ลานบาท – 15 ลานบาทตอป  คิดเปนรอยละ 40.33         
มีรายไดมากกวา 30 ลานบาท   คิดเปนรอยละ9.33    และมีรายไดมากกวา 15 ลานบาท – 30 ลาน
บาทตอป  คิดเปนรอยละ 5.34   ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-10  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มของธุรกิจนําเท่ียว 

การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่ของธุรกิจนําเท่ียว จํานวน รอยละ 
   เปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
   ไมเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

54 
21 

72.00 
28.00 

รวม 75 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4-10  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญเปนเปนผูประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม  คิดเปนรอยละ 72.00  และไมเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  คิดเปน
รอยละ 28.00  ตามลําดับ 
 
 
สวนท่ี 2  การบันทึกรายการทางบัญชี 
ตารางท่ี 4-11  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามลักษณะการจัดทําบัญชี 

ลักษณะการจัดทําบัญช ี จํานวน รอยละ 
    มีแผนกบัญชีท่ีจัดทําบัญชีภายในกจิการ 
   ไมมีแผนกบัญชีท่ีจัดทําบัญชีภายในกิจการ 

49 
26 

65.33 
34.67 

รวม 75 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4-11  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญมีแผนกบัญชีจัดทําบัญชีภายในกิจการ      
คิดเปนรอยละ 65.33   และไมมีแผนกบัญชีจัดทําบัญชีภายในกิจการ คิดเปนรอยละ 34.67 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-12  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามผูท่ีทําการปดงบและจัดทํางบการเงินใหแกธุรกิจ 
                          นําเท่ียว 

ผูท่ีทําการปดงบและจัดทํางบการเงิน จํานวน รอยละ 
   แผนกบัญชีของกิจการ 
   สํานักงานบัญชี  

32 
43 

42.67 
57.33 

รวม 75 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4-12  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญใหสํานักงานบัญชีเปน
ผูทําการปดงบและจัดทํางบการเงินใหแกธุรกิจนําเท่ียว  คิดเปนรอยละ 57.33   และใหแผนกบัญชี
ของกิจการเปนผูทําการปดงบและจัดทํางบการเงินใหแกธุรกิจนําเท่ียว  คิดเปนรอยละ 42.67 
ตามลําดับ 
 
 
ตารางท่ี 4-13  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามการแบงแยกหนาท่ีระหวางแผนกการเงินกับ

พนักงานบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวออกจากกัน  
การแบงแยกหนาท่ีระหวางแผนกการเงินกับแผนกบัญช ี จํานวน รอยละ 

    ไมแบงแยกหนาท่ีระหวางแผนกการเงินกับแผนกบัญชีออกจากกนั 

     แบงแยกหนาท่ีระหวางแผนกการเงินกบัแผนกบัญชีออกจากกนั 

39 
36 

52.00 
48.00 

รวม 75 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4-13  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมไมมีการแบงแยกหนาท่ีระหวาง
แผนกการเงินกับพนักงานบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวออกจากกัน  คิดเปนรอยละ 52.00  และมีการ
แบงแยกหนาท่ีระหวางแผนกการเงินกับพนักงานบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวออกจากกัน คิดเปนรอยละ 
48.00  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-14  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามวิธีการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว 
วิธีการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว จํานวน รอยละ 

 จัดทําโดยใชการบันทึกดวยระบบมือ (Manual) 
 จัดทําบัญชีโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 
 จัดทําบัญชีดวยระบบมือและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดทําบัญชีบางสวน 
  ผสมผสานระหวาง 3 วิธีที่กลาวมา 

22 
5 
30 
18 

29.33 
6.67 
40.00 
24.00 

รวม 75 100.00 

  
 จากตารางท่ี 4-14  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญมีวิธีการจัดทําบัญชี
ดวยระบบมือและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดทําบัญชีบางสวน  คิดเปนรอยละ 40.00    
รองลงมามีวิธีการจัดทําบัญชีโดยใชการบันทึกดวยระบบมือ (Manual)  คิดเปนรอยละ 29.33            

มีวิธีการจัดทําบัญชีโดยใชการผสมผสานระหวางการจัดทําบัญชีดวยมือ   การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางบัญชี  และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดทําบัญชีบางสวน  คิดเปนรอยละ 24.00        
และมีวิธีการจัดทําบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี  คิดเปนรอยละ 6.67  ตามลําดับ 
 
 
ตารางท่ี 4-15  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามประเภทโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีท่ีใชใน

การจัดทําบัญชี 
ประเภทโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชท่ีีใชในการจัดทําบัญชี จํานวน รอยละ 

   พัฒนาโปรแกรมข้ึนมาใชเองภายในกจิการ 
   ใชโปรแกรมท่ีมีขายในทองตลาดท่ัวไป 

1 
4 

20.00 
80.00 

รวม 5 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4-15  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวท่ีจัดทําบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
ในการจัดทําบัญชี จํานวน 5 ราย   สวนใหญใชโปรแกรมท่ีมีขายในทองตลาดท่ัวไป  คิดเปนรอยละ 
80.00   และมีธุรกิจนําเท่ียว 1 รายพัฒนาโปรแกรมข้ึนมาใชเองภายในกิจการ  คิดเปนรอยละ 20.00   
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ตารางท่ี  4-16  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามชนิดของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีท่ี
ธุรกิจนําเท่ียวนํามาใช 

ชนิดของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชท่ีีธุรกิจนําเท่ียวนํามาใช จํานวน รอยละ 
      โปรแกรม Quick Book 
      โปรแกรม Easy Acc 

3 
1 

75.00 
25.00 

รวม 4 100.00 

 
จากตารางท่ี 4-16  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวท่ีนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีท่ีม่ีขายใน

ทองตลาดท่ัวไปมาใชในการจัดทําบัญชีจํานวน 4  ราย สวนใหญใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 
Quick Book  คิดเปนรอยละ 75.00    และมีเพียงธุรกิจนําเท่ียว 1 รายท่ีใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
บัญชี Easy Acc  คิดเปนรอยละ 25.00  

 
 

ตารางท่ี  4-17  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามระบบงานท่ีใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
ในการจัดทํา 

ใช ไมใช รวม ระบบงานท่ีใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชีในการจัดทํา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

   ระบบเจาหนี ้
   ระบบตนทุน 
   ระบบทรัพยสิน 
   ระบบเงินเดอืน 
   ระบบบัญชีแยกประเภท 
   ระบบซ้ือ 
   ระบบขายสินคาและบริการ 
   ระบบลูกหนี ้
   ระบบจาย 

3 
3 
2 
3 
5 
5 
5 
4 
2 

60.00 
60.00 
40.00 
60.00 
100.00 
100.00 
100.00 
80.00 
40.00 

2 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
1 
3 

40.00 
40.00 
60.00 
40.00 
0.00 
0.00 
0.00 
20.00 
60.00 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
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 จากตารางท่ี 4-17  พบวา  ธุรกิจนําเท่ียวท่ีใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีในการจัดทํา
บัญชีจํานวน 5 ราย ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีสําหรับระบบบัญชีแยกประเภท  ระบบซ้ือ 
ระบบขายสินคาและบริการ  คิดเปนรอยละ 100.00   รองลงมาใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
สําหรับระบบลูกหนี้  คิดเปนรอยละ 80.00   และใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีสําหรับระบบ
เจาหนี้  ระบบตนทุน  ระบบเงินเดือน  คิดเปนรอยละ 60.00  และใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
บัญชีสําหรับ ระบบทรัพยสิน  ระบบจาย  คิดเปนรอยละ 40.00  ตามลําดับ 
  
 
ตารางท่ี 4-18  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามความคิดเห็นของผูทําบัญชีท่ีมีตอโปรแกรมบัญชี

สําเร็จรูปทางการบัญชี 
ความคิดเห็นของผูทําบัญชีท่ีมีตอโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปทางการบัญช ี จํานวน รอยละ 

   เหมาะสม 
   ไมเหมาะสม 

2 
3 

40.00 
60.00 

รวม 5 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4-18  พบวา ผูทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญมีความคิดเห็นวาโปรแกรม
บัญชีสําเร็จรูปทางการบัญชีท่ีธุรกิจนําเท่ียวนํามาใชไมเหมาะสม  คิดเปนรอยละ 60.00  และมีความ
คิดเห็นวาโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปทางการบัญชีท่ีธุรกิจนําเท่ียวนํามาใชเหมาะสม  คิดเปน               
รอยละ 40.00  
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ตารางท่ี 4-19  แสดงระดับปญหาท่ีเกิดข้ึนภายใตการนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีมาใชใน
การจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว 

ระดับปญหา  
ปญหาท่ีเกิดขึ้น  นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มากท่ีสุด รวม 

คา 
เฉล่ียและ
แปลผล 

1.ขั้นตอนในการทํางาน
ยุงยาก   ซ้ําซอน 

จํานวน 
รอยละ 

0 
(0.00) 

2 
(2.67) 

1 
(1.33) 

3 
(4.00) 

0 
(0.00) 

5 
(100.00) 

3.8 
มาก 

2.โปรแกรมมีการ
ทํางานที่ชา 

จํานวน 
รอยละ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 
(100.00) 

5 
(100.00) 

5.00 
มากที่สุด 

3.จัดทําสมุดและ
ทะเบียนมากเกินไป 

จํานวน 
รอยละ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.33) 

4 
(5.33) 

0 
(0.00) 

5 
(100.00) 

3.8 
มาก 

4.ทําการตรวจสอบ
ความถูกตองไดยาก 

จํานวน 
รอยละ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.33) 

4 
(5.33) 

5 
(100.00) 

4.8 
มากที่สุด 

5. ออกรายงานชา  
   ไมทันเวลา 

จํานวน 
รอยละ 

0 
(0.00) 

1 
(1.33) 

4 
(5.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 
(100.00) 

2.8 
ปาน
กลาง 

6.  มีขอผิดพลาดอยู 
     เสมอ 

จํานวน 
รอยละ 

0 
(0.00) 

1 
(1.33) 

1 
(1.33) 

3 
(4.00) 

0 
(0.00) 

5 
(100.00) 

3.5 
มาก 

คาเฉลี่ยรวม 
3.93 
ปาน 
กลาง 

  
 จากตารางท่ี 4-19  พบวา  ธุรกิจนําเท่ียวท่ีนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปทางการบัญชีมาใชใน
การจัดทําบัญชีจํานวน 5 ราย พบปญหาในระดับมากท่ีสุด ไดแก เร่ืองโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
บัญชีมีการทํางานท่ีชา  และทําการตรวจสอบความถูกตองไดยาก   ปญหาในระดับมาก ไดแก เร่ือง
ของข้ันตอนในการทํางานยุงยาก  ซํ้าซอน จัดทําสมุดและทะเบียนมากเกินไป  มีขอผิดพลาดอยู
เสมอ   และปญหาในระดับปานกลางไดแก เร่ืองของออกรายงานชา ไมทันเวลา 
 ปญหาท่ีเกิดข้ึนภายใตการนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีมาใชในการจัดทําบัญชีของ
ธุรกิจนําเท่ียวมีคาเฉล่ียเทากับ 3.93  อยูในระดับมาก 
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ตารางท่ี 4-20  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามสมุดบัญชีท่ีแผนกบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวจัดทํา 
จัดทํา ไมจัดทํา รวม สมุดบัญชีท่ีธุรกิจนําเท่ียว

จัดทํา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

   สมุดรายวันท่ัวไป  
   สมุดรายวันซ้ือ/จายเงิน 
   สมุดรายวันขาย/รับเงิน 
   สมุดบัญชีแยกประเภท 
   สมุดเงินสดรับ 
   สมุดเงินสดจาย 

62 
69 
69 
65 
64 
64 

82.67 
92.00 
92.33 
86.67 
85.33 
85.33 

13 
6 
6 
10 
11 
11 

17.33 
8.00 
7.67 
13.33 
14.67 
14.67 

75 
75 
75 
75 
75 
75 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

 
 จากตารางท่ี 4-20  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญจัดทําสมุดรายวันท่ัวไป  คิดเปนรอยละ 
82.67  และไมจัดทําสมุดรายวันท่ัวไป  คิดเปนรอยละ 17.33 
 ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญจัดทําสมุดรายวันซ้ือ/จายเงิน คิดเปนรอยละ 92.00  และไมจัดทํา
สมุดรายวันซ้ือ/จายเงิน  คิดเปนรอยละ 8.00 
 ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญจัดทําสมุดรายวันขาย/รับเงิน คิดเปนรอยละ 92.33  และไมจัดทํา
สมุดรายวันขาย/รับเงิน  คิดเปนรอยละ 7.67 
 ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญจัดทําสมุดรายวันแยกประเภท คิดเปนรอยละ 86.67   และไมจัดทํา
สมุดรายวันแยกประเภท  คิดเปนรอยละ 13.33 
 ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญจัดทําสมุดรายวันรับ  คิดเปนรอยละ85.33   และไมจัดทําสมุด
รายวันรับ  คิดเปนรอยละ 14.67 
 ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญจัดทําสมุดรายวันจาย  คิดเปนรอยละ85.33  และไมจัดทําสมุด
รายวันจาย  คิดเปนรอยละ 14.67 
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ตารางท่ี 4-21  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามการใชเอกสารประกอบในการบันทึกบัญชีของ
ธุรกิจนําเท่ียว 

การใชเอกสารประกอบในการบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว จํานวน รอยละ 
   มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทุกรายการ 
   มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีบางรายการ 

71 
4 

94.67 
5.33 

รวม 75 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4-21  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวใชเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทุกรายการ        
คิดเปนรอยละ 94.67  และใชเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีบางรายการ  คิดเปนรอยละ 5.33 
 
 
ตารางท่ี 4-22  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามชนิดของทะเบียนคุมท่ีแผนกบัญชีของธุรกิจ 
                           นําเท่ียวจัดทํา 

จัดทํา ไมจัดทํา รวม ชนิดของทะเบียนคุมท่ีแผนก
บัญชีของธุรกิจนําเท่ียวจัดทํา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

   ทะเบียนคุมเช็ค 
   ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว 
   ทะเบียนคุมสินทรัพย 
   ทะเบียนคุมใบสําคัญจาย 
   ทะเบียนคุมเจาหนี้รายตัว 

56 
46 
28 
69 
19 

74.67 
61.33 
37.33 
92.00 
25.33 

19 
29 
47 
6 
56 

25.33 
38.67 
62.68 
8.00 
74.67 

75 
75 
75 
75 
75 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

 
 จากตารางท่ี 4-22  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญจัดทําทะเบียนคุมเช็ค  คิดเปนรอยละ 
74.67  และไมจัดทําทะเบียนคุมเช็ค  คิดเปนรอยละ 25.33 
 ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว  คิดเปนรอยละ 61.33  และไมจัดทํา
ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว  คิดเปนรอยละ 38.67 
 ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย  คิดเปนรอยละ37.33  และไมจัดทํา
ทะเบียนคุมสินทรัพย   คิดเปนรอยละ 62.68 
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 ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญจัดทําทะเบียนคุมใบสําคัญจาย  คิดเปนรอยละ92.00  และไมจัดทํา
ทะเบียนคุมใบสําคัญจาย  คิดเปนรอยละ 8.00 
 ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญจัดทําทะเบียนคุมเจาหนี้รายตัว  คิดเปนรอยละ 25.33  และไมจัดทํา
ทะเบียนคุมเจาหนี้รายตัว  คิดเปนรอยละ 74.67 
 
 
ตารางท่ี 4-23  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามวิธีปฏิบัติในกรณีท่ีมีคาใชจายแตมิไดรับใบเสร็จ 

รับเงินหรือใบเสร็จรับเงินสูญหาย 
วิธีปฏิบัต ิ จํานวน รอยละ 

จัดทําใบสําคัญจายขึ้นแทนโดยกําหนดแบบฟอรมเอง 
ขอถายสําเนาบัตรประชาชนของผูรับเงินเพ่ือเปนหลักฐานวาไดรับเงินจากกิจการ 
ขอสําเนาใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงิน 

27 
42 
6 

36.00 
56.00 
8.00 

รวม 75 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4-23  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญมีวิธีปฏิบัติกรณีท่ีมีคาใชจายแตมิไดรับ
ใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินสูญหาย  โดยการขอถายสําเนาบัตรประชาชนของผูรับเงิน        
เพื่อเปนหลักฐานวาไดรับเงินจากกิจการ  คิดเปนรอยละ 56.00   รองลงมาจัดทําใบสําคัญจายโดย
กําหนดแบบฟอรมเอง  คิดเปนรอยละ 36.00   และขอสําเนาใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงิน คิดเปน   
รอยละ 8.00  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-24  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามวิธีปฏิบัติในกรณีท่ีมีการรับเงินจากนักทองเท่ียว 

วิธีปฏิบัตใินกรณีท่ีมีการรับเงินจากนักทองเท่ียว จํานวน รอยละ 
   ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกํากับภาษีทุกคร้ัง 
   ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกํากับภาษีเปนบางคร้ัง 

68 
7 

90.67 
9.33 

รวม 75 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4-24  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญมีการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกํากับภาษี
ทุกคร้ังในกรณีท่ีไดรับเงินจากนักทองเท่ียว  คิดเปนรอยละ 90.67  และมีการออกใบเสร็จรับเงิน  
หรือใบกํากับภาษีบางคร้ังในกรณีท่ีไดรับเงินจากนักทองเท่ียว  คิดเปนรอยละ 9.33 
 
 
ตารางท่ี 4-25  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามประเภทหลักฐานการรับเงินท่ีธุรกิจนําเท่ียวจดั 

   ทําข้ึน    
จัดทํา ไมจัดทํา รวม ประเภทหลักฐานการรับเงินท่ี

ธุรกิจนําเท่ียวจัดทําขึ้น จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
   ใบเสร็จรับเงิน 
   ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีเต็มรูป 
   ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีอยางยอ 

64 
54 
15 

85.33 
75.22 
20.00 

11 
21 
60 

14.67 
28.22 
80.00 

75 
75 
75 

100.00 
100.00 
100.00 

 
 จากตารางท่ี 4-25  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญจัดทําใบเสร็จรับเงินในกรณีท่ีไดรับเงิน     
คิดเปนรอยละ 85.33   และไมจัดทําใบเสร็จรับเงินในกรณีท่ีไดรับเงิน  คิดเปนรอยละ 14.67 
 ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญจัดทําใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีในกรณีท่ีไดรับเงิน   คิดเปน     
รอยละ 75.22   และไมจัดทําใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีในกรณีท่ีไดรับเงิน  คิดเปนรอยละ 28.22 
 ธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญจัดทําใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีอยางยอในกรณีท่ีไดรับเงิน       
คิดเปนรอยละ 20.00  และไมจัดทําใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีอยางยอในกรณีท่ีไดรับเงิน   คิดเปน
รอยละ 80.00 
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ตารางท่ี 4-26  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามการปฏิบัติในกรณีท่ีใบกํากับภาษีท่ีไดรับจากการ
จายคาใชจายเขาขายเปนภาษีซ้ือตองหาม 

การปฏิบัต ิ จํานวน รอยละ 
  - ไมนําไปเปนภาษีซ้ือ แตนาํไปบันทึกบัญชีเปนคาใชจายท้ังจํานวน 
  - ไมนําไปบันทึกภาษีซ้ือ  แตนําไปบันทึกเปนคาใชจายของกิจการ

ดวยจํานวนเงินกอนภาษีมูลคาเพิ่ม 

12 
42 

22.22 
77.78 

รวม 54 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.26  พบวา  ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
จํานวน 54 ราย  สวนใหญมีการปฏิบัติในกรณีท่ีใบกํากับภาษีท่ีไดรับจากการจายคาใชจายเขาขาย
เปนภาษีซ้ือตองหามดวยการไมนําไปบันทึกภาษีซ้ือแตนําไปบันทึกเปนคาใชจายของกิจการดวย
จํานวนเงินกอนภาษีมูลคาเพิ่ม   คิดเปนรอยละ 77.78   และไมนําไปเปนภาษีซ้ือแตนําไปบันทึก
บัญชีเปนคาใชจายท้ังจํานวน  คิดเปนรอยละ 22.22 
 
 
ตารางท่ี 4-27  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามประเภทของรถท่ีธุรกิจนําเท่ียวนําใบกํากับภาษี    

คาน้ํามันมาหักเปนภาษีซ้ือ  
นํามาหัก ไมนํามาหัก รวม 

ประเภท 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

   รถยนตสวนบุคคล 4 ท่ีนั่ง 
   รถตูท่ีนั่งเกิน 10 ท่ีนั่ง 
   รถบัสกลางและรถบัสใหญ 

10 
48 
48 

18.52 
88.89 
88.89 

44 
6 
6 

81.48 
11.11 
11.11 

54 
54 
54 

100.00 
100.00 
100.00 

 
 จากตารางท่ี 4-27  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
จํานวน 54 ราย  สวนใหญนําใบกํากับภาษีคาน้ํามันของรถยนตสวนบุคคล 4 ท่ีนั่งมาหักเปนภาษีซ้ือ  
คิดเปนรอยละ 18.52    และไมนําใบกํากับภาษีคาน้ํามันของรถยนตสวนบุคคล 4 ท่ีนั่งมาหักเปน
ภาษีซ้ือ    คิดเปนรอยละ 81.48 
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 ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 54 ราย สวนใหญ    
นําใบกํากับภาษีคาน้ํามันของรถตูท่ีนั่งเกิน 10  ท่ีนั่งมาหักเปนภาษีซ้ือ  คิดเปนรอยละ 88.89   และ
ไมนําใบกํากับภาษีคาน้ํามันของรถตูท่ีนั่งเกิน 10 ที่นั่งมาหักเปนภาษีซ้ือ  คิดเปนรอยละ 11.11 
 ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 54 ราย สวนใหญ       
นําใบกํากับภาษีคาน้ํามันของรถบัสกลาง  และรถบัสใหญมาหักเปนภาษีซ้ือ  คิดเปนรอยละ 88.89   
และไมนําใบกํากับภาษีคาน้ํามันของรถบัสกลางและรถบัสใหญมาหักเปนภาษีซ้ือ  คิดเปน           
รอยละ 11.11 
  
 
ตารางท่ี 4-28  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามรูปแบบในการจัดทํางบกําไรขาดทุนของธุรกิจ     

นําเท่ียว 
รูปแบบในการจัดทํางบกําไรขาดทุนของธุรกิจนําเท่ียว จํานวน รอยละ 

   แบบข้ันตอนเดียว 
   แบบหลายข้ันตอน 

45 
30 

60.00 
40.00 

รวม 75 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4-28  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญมีรูปแบบในการจัดทํา 
งบกําไรขาดทุนในรูปแบบข้ันตอนเดียว  คิดเปนรอยละ 60.00   และมีรูปแบบในการจัดทํางบกําไร
ขาดทุนในรูปแบบหลายข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 40.00 
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ตารางท่ี 4-29  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามลักษณะการจัดทํารายงานทางการเงินของ 
  ธุรกิจนําเท่ียว 

ลักษณะการจัดทํารายงานทางการเงนิของธุรกิจนําเท่ียว จํานวน รอยละ 
   จัดทําเปรียบเทียบ 2 ป 
   จัดทําเพยีง 1 ป 

56 
19 

74.67 
25.33 

รวม 75 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4-29  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญมีลักษณะการจัดทํา
รายงานทางการเงินของธุรกิจนําเท่ียวแบบจัดทําเปรียบเทียบ 2 ป  คิดเปนรอยละ 74.67   และมี
ลักษณะการจัดทํารายงานทางการเงินของธุรกิจนําเท่ียวแบบจัดทําเพียง 1 ป  คิดเปนรอยละ 25.33 
 
 
สวนท่ี  3 การเสียภาษีอากร 
ตารางท่ี 4-30  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามประเภทภาษีอากรท่ีเกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ

นําเท่ียว 
เกี่ยวของ ไมเกีย่วของ รวม ประเภทภาษีอากรที่เกีย่วของใน

การดําเนินธุรกจินําเที่ยว จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

   ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
   ภาษีเงินไดนติิบุคคล 
   ภาษีเงินไดหกั ณ ท่ีจาย 
   ภาษีมูลคาเพิม่ 
   ภาษีปาย 
   ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 

66 
75 
75 
54 
44 
36 

88.00 
100.00 
100.00 
72.00 
58.67 
48.00 

9 
0 
0 
21 
31 
39 

12.00 
0.00 
0.00 
28.00 
41.33 
52.00 

75 
75 
75 
75 
75 
75 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

 
 จากตารางท่ี 4-30  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเกี่ยวของกับภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา  คิดเปนรอยละ 88.00  และไมเกี่ยวของกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  คิดเปน      
รอยละ 12.00 
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 ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเกี่ยวของกับภาษีเงินไดนิติบุคคล  คิดเปน     
รอยละ 100.00   และไมเกี่ยวของกับภาษีเงินไดนิติบุคคล   คิดเปนรอยละ 0.00  
 ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเกี่ยวของกับภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายคิดเปน    
รอยละ 100.00  และไมเกี่ยวของกับภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย  คิดเปนรอยละ 0.00 
 ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเกี่ยวของกับภาษีมูลคาเพิ่ม คิดเปนรอยละ 72.00  
และไมเกี่ยวของกับภาษีมูลคาเพิ่ม  คิดเปนรอยละ 28.00 
 ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเกี่ยวของกับภาษีปาย คิดเปนรอยละ 58.67    
และไมเกี่ยวของกับภาษีมูลคาเพิ่ม  คิดเปนรอยละ 41.33 
 ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเกี่ยวของกับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน คิดเปน     
รอยละ 48.00  และไมเกี่ยวของกับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  คิดเปนรอยละ 52.00 
 
 
ตารางท่ี 4-31  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามผูคํานวณภาษีและกรอกแบบแสดงรายการภาษี   

เงินไดบุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด. 91,90)ใหแกพนักงานของธุรกิจนําเท่ียว 
ผูคํานวณภาษีและกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

(ภ.ง.ด. 91,90)   ใหแกพนักงานของธุรกิจนาํเท่ียว 
จํานวน รอยละ 

   มีพนักงานภายในกิจการดาํเนินการให 
   เจาหนาท่ีสรรพากรชวยคํานวณและกรอกแบบให 
   จางผูอ่ืนหรือสํานักงานบัญชีคํานวณและกรอกแบบให 

41 
7 
27 

54.67 
9.33 
36.00 

รวม 75 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4-31  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญมีพนักงานภายใน
กิจการดําเนินการคํานวณภาษีและกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด. 91, 90) 
ใหแกพนักงานของธุรกิจนําเท่ียว  คิดเปนรอยละ 54.67  รองลงมาจางผูอ่ืนหรือสํานักงานบัญชี
คํานวณและกรอกแบบให  คิดเปนรอยละ 36.00   และใหเจาหนาท่ีสรรพากรชวยคํานวณและกรอก
แบบ   คิดเปนรอยละ 9.33 
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ตารางท่ี 4-32  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามวิธีการในการจดัทํา ภ.ง.ด. 1   

วิธีการในการจัดทํา ภ.ง.ด. 1   จํานวน รอยละ 
   คํานวณดวยมือเพื่อหาภาษท่ีีตองชําระในแตละเดือน 
   คํานวณโดยใช โปรแกรมภาษีหกั ณ ท่ีจายของกรมสรรพากร 

55 
20 

73.33 
26.67 

รวม 75 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4-32  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญทําการคํานวณดวยมือ
เพื่อหาภาษีท่ีตองชําระในแตละเดือนในการจัดทํา ภ.ง.ด. 1 เพื่อรวบรวมขอมูลและนําสงภาษีใหแก
สรรพากร  คิดเปนรอยละ 73.33   และคํานวณโดยใชโปรแกรมภาษีหัก ณ ท่ีจายของกรมสรรพากร
ในการจัดทํา ภ.ง.ด. 1  เพื่อรวบรวมขอมูลและนําสงภาษีใหแกสรรพากร  คิดเปนรอยละ 26.67 
 
 
ตารางท่ี 4-33  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามมูลคาท่ีธุรกิจนําเท่ียวใชในการนํามาหักภาษีหัก   

ณ ท่ีจาย กรณีท่ีจายเงินไดใหแกกิจการท่ีเปนนิติบุคคล 
มูลคาท่ีธุรกิจนําเท่ียวใชในการนํามาหักภาษีหัก ณ ท่ีจาย จํานวน รอยละ 

   เปนมูลคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
   เปนมูลคากอนภาษีมูลคาเพิ่ม 

6 
69 

8.00 
92.00 

รวม 75 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4-33  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญนํามูลคากอนภาษี 
มูลคาเพิ่มมาใชในการหักภาษีหัก ณ ท่ีจาย  กรณีท่ีจายเงินไดใหแกกิจการท่ีเปนนิติบุคคล  คิดเปน
รอยละ 92.00   และนํามูลคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลวมาใชในการหักภาษีหัก ณ ท่ีจาย กรณีท่ีจาย  
เงินไดใหแกกิจการท่ีเปนนิติบุคคล  คิดเปนรอยละ 8.00 
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ตารางท่ี 4-34   แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามวิธีการกรอกแบบฟอรม ภ.พ. 30 กรณีเปน
รายไดจากการขนสง (NON VAT)   

วิธีการกรอกแบบฟอรม ภ.พ. 30 กรณีเปนรายไดจากการขนสง จํานวน รอยละ 
   ในชองยอดขาย 
   ในชองยอดขายท่ีไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 
   ในชองยอดขายท่ีเสียภาษอัีตรารอยละ 0 

4 
48 
2 

7.40 
88.89 
3.71 

รวม 54 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4-34  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมท่ีจดทะเบียนเปนผูประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 54 ราย   สวนใหญกรอกแบบฟอรม ภ.พ. 30  กรณีเปนรายไดจาก
การขนสง (NON VAT) โดยกรอกลงในชองในชองยอดขายท่ีไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม       
คิดเปนรอยละ 88.89     รองลงมามีธุรกิจนําเท่ียว 4 ราย กรอกลงในชองยอดขายคิดเปนรอยละ 7.40  
และมีธุรกิจนําเท่ียว 2 ราย กรอกลงในชองยอดขายที่เสียภาษีอัตรารอยละ 0  คิดเปนรอยละ 3.71  
ตามลําดับ 
 
 
ตารางท่ี 4-35  แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามวิธีการในการยื่นแบบเพ่ือชําระภาษีอากรของ 

ธุรกิจนําเท่ียว 
วิธีการในการยืน่แบบเพื่อเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเท่ียว จํานวน รอยละ 

   ยื่นแบบภาษแีละชําระ ณ สรรพากรในเขตท่ีกิจการต้ังอยู 
   ยื่นแบบและชําระภาษีทางอินเตอรเน็ท 

71 
4 

94.67 
5.33 

รวม 75 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4-35  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญยื่นแบบเพื่อชําระภาษี
อากรของธุรกิจนําเท่ียวดวยการยื่นแบบภาษีและชําระ ณ สรรพากรในเขตที่กิจการต้ังอยู  คิดเปน        
รอยละ 94.67  และยื่นแบบและชําระภาษีทางอินเตอรเน็ท  คิดเปนรอยละ 5.33 
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สวนท่ี  4  ปญหาทางดานการจัดทําบัญชีท่ีเกิดขึ้นภายในธุรกิจนําเท่ียว 
ตารางท่ี 4-36  แสดงระดับปญหาในการจัดทําบัญชีท่ีเกิดข้ึนภายในธุรกจินําเท่ียว 

ระดับปญหา  
ปญหาท่ีเกิดข้ึน  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

รวม 
คา 
เฉล่ีย 

1. เอกสารประกอบการ
ลงบัญชีไมครบถวน 

จํานวน 
รอยละ 

3 
(4.00) 

1 
(1.33) 

12 
(16.00) 

37 
(49.33) 

22 
(29.33) 

75 
(100.00) 

3.98 
มาก 

2. รายการทางบัญชีมี 
    จํานวนมากเกินไปที ่
    จะจัดทาํไดดวยมือ 

จํานวน 
รอยละ 

2 
(2.67) 

4 
(5.33) 

12 
(16.00) 

37 
(49.33) 

20 
(5.33) 

75 
(100.00) 

3.92 
มาก 

3. ระบบบัญชีของ 
    กิจการไมเปนระบบ 

จํานวน 
รอยละ 

1 
(1.33) 

1 
(1.33) 

2 
(2.67) 

6 
(8.00) 

61 
(80.00) 

75 
(100.00) 

4.50 
มากที่สุด 

4. การควบคุมภายในของ
กิจการมีไมเพียงพอ 

จํานวน 
รอยละ 

15 
(20.00) 

3 
(4.00) 

39 
(52.00) 

8 
(10.67) 

10 
(13.33) 

75 
(100.00) 

2.93 
ปานกลาง 

5. จัดทําสมุดบัญชีและ 
    ทะเบียนคุมไม 
    ครบถวน 

จํานวน 
รอยละ 

25 
(33.33) 

35 
(46.67) 

9 
(12.00) 

3 
(4.00) 

3 
(4.00) 

75 
(100.00) 

1.98 
นอย 

6. ไมมีความรูและความ 
     เขาใจในมาตรฐาน 
     การบัญช ี

จํานวน 
รอยละ 

12 
(16.00) 

13 
(17.33) 

39 
(52.00) 

8 
(10.67) 

3 
(4.00) 

75 
(100.00) 

2.69 
ปานกลาง 

7. ความรูและความ 
สามารถของพนกังาน
บัญชีมีไมเพียงพอ 

จํานวน 
รอยละ 

8 
(10.67) 

12 
(16.00) 

45 
(60.00) 

0 
(0.00) 

10 
(13.33) 

75 
(100.00) 

2.89 
ปานกลาง 

8. อุปกรณคอมพวิเตอรที่
ใชในการจัดทาํบญัชีมี
ไมเพียงพอ 

จํานวน 
รอยละ 

2 
(2.67) 

3 
(4.00) 

5 
(6.67) 

9 
(12.00) 

56 
(74.67) 

75 
(100.00) 

4.52 
มากที่สุด 

9. ไมมีโปรแกรสําเร็จรูป  
     ทางการบัญชีใชใน  
     การทํางานจําเปน 

จํานวน 
รอยละ 

2 
(2.67) 

2 
(2.67) 

18 
(24.00) 

47 
(62.67) 

6 
(8.00) 

75 
(100.00) 

3.71 
มาก 

คาเฉลี่ยรวม 
3.46 

ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4-36  พบวา ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมพบปญหาในการจัดทําบัญชีท่ี
เกิดข้ึนในระดับท่ีมากท่ีสุด ไดแก  เร่ืองของระบบบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวไมเปนระบบ คอนขาง
สับสน  อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีใชในการจัดทําบัญชีมีไมเพียงพอ     

สวนปญหาในระดับมาก ไดแก  เร่ืองของเอกสารประกอบการลงบัญชีไมครบถวน รายการ
ทางบัญชีมีจํานวนมากเกินกวาจัดทําดวยมือ  ไมมีโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปทางการบัญชีใชในการ
ทํางานทางดานบัญชีอยู   

 สวนปญหาในระดับปานกลาง ไดแก เร่ืองของการควบคุมภายในของธุรกิจนําเท่ียวมีไม
เพียงพอ  ไมมีความรูและความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีท่ีเปล่ียนไป  ความรูและความสามารถ
ของพนักงานบัญชีมีไมเพียงพอ  

และปญหาในระดับนอยไดแก เร่ืองของสมุดลงบัญชี ทะเบียนคุมไมครอบคลุมการบันทึก
บัญชี  

ปญหาในการจัดทําบัญชีท่ีเกิดข้ึนของธุรกิจนําเท่ียวมีคาเฉล่ียเทากับ 3.46  อยูในระดับปาน
กลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




