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บทท่ี 5 
แนวทางในการจัดทําบัญชีและการเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเท่ียว 

 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย      
ซ่ึงผลจากการสงแบบสอบถามไดกลาวไวแลวในบทท่ี 4   และการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดทําบัญชีของ  
ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมท่ีข้ึนทะเบียนและนําสงงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
จํานวน 3 ราย   ผลจากการสัมภาษณพบวา ผูทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวยังขาดความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติทางดานบัญชีและการเสียภาษีอากรของธุรกิจนําเท่ียวท่ีถูกตอง เชน พนักงานบัญชีของ
ธุรกิจนําเท่ียวยังคงใชเกณฑเงินสดในการจัดทําบัญชี  มีการนําใบกํากับภาษีซ้ือของรถยนตสวน
บุคคลมาเปนภาษีซ้ือ  และในการกรอกแบบฟอรม ภ.พ. 30  สวนของรายไดคาขนสงมีการกรอกใน
ชองยอดขายรวมและชองยอดขายท่ีเสียภาษีในอัตรารอยละ 0 เปนตน   ผลจากการสงแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ  สามารถนํามาพัฒนาเปนแนวทางในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวท่ีจําเปน 
โดยไดทําการสมมติบริษัทตัวอยางข้ึนมาเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําบัญชีและเสียภาษีอากรของ
ธุรกิจนําเท่ียว ดังนี้ 
 บริษัท นําเท่ียวเชียงใหม จํากัด  ประกอบธุรกิจใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวตางชาติ  โดยใหบริการนําเท่ียวเฉพาะภายในประเทศ  และมีบริษัทตัวแทนจัดนําเท่ียว
ประจําอยูท่ีกรุงเทพสงนักทองเท่ียวมาให   การใหบริการของบริษัท  นําเท่ียวเชียงใหม จํากัด  มีดัง 
ตอไปนี้ 
  (1)  บริการนําเท่ียว 
  (2)  บริการขนสงผูโดยสาร 
  (3)  บริการสํารองท่ีพัก โดยเปนตัวแทนสํารองท่ีพักใหแกตัวแทนจัดนําเท่ียว 

(4)  บริการจําหนายต๋ัวเครื่องบิน โดยสํารองต๋ัวเคร่ืองบินจากกิจการคูคาท่ีเปน
ตัวแทนจําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน 

  (5)  บริการเชารถพรอมคนขับ 
 บริษัท นําเท่ียวเชียงใหม จํากัด เปนผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม มีรายไดจาก
การใหบริการท้ังในสวนของรายไดท่ีมีภาษีมูลคาเพิ่มและรายไดท่ีไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม  บริษัทไดข้ึน
ทะเบียนและนําสงงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา   มีพนักงานภายในบริษัทจํานวน 50 คน  
และมีแผนกบัญชีท่ีจัดทําบัญชีและทําการปดงบประจําป  จัดทํารายงานทางการเงินภายในกิจการ   
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 จากการสมมติบริษัทตัวอยางขางตน  ธุรกิจนําเท่ียวมีแนวทางในการจัดทําบัญชีและการเสีย
ภาษีอากรท่ีจําเปน โดยแบงเปน 7 ประเด็นดังตอไปนี้ 
 1.  การจัดทําผังบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว  

 ในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีแผนกบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว
จะตองทําการวางผังบัญชีภายในกิจการใหเปนมาตรฐาน  เพื่อความถูกตอง รวดเร็วในการจําแนก
ประเภทของรายการคาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจนําเท่ียว   และสะดวกในการบันทึกบัญชีใหถูกตอง  รวมถึง
งายตอการจัดทํางบการเงินของธุรกิจนําเท่ียว    ผังบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวประกอบดวย 5  หมวด
ดังตอไปนี้ 
  หมวดท่ี 1  สินทรัพย 
  หมวดท่ี 2  หนี้สิน 
  หมวดท่ี 3  ทุนหรือสวนของเจาของ 
  หมวดท่ี 4  รายได 
  หมวดท่ี 5  คาใชจาย 
 
ในการกําหนดโครงสรางรหัสบัญชี สามารถกําหนดไดดังนี้ 

 
 
 

 

โครงสรางการกําหนดรหัสบัญชี 
 

 XX     -     XX     -     XX     -     XX           
 
 

รหัสแสดงรายช่ือบัญชีเฉพาะ 

รหัสแสดงรายช่ือประเภทรายการ 

รหัสแสดงรายช่ือหมวดบัญชีทั่วไป 
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      ตารางท่ี 5-1 แสดงผังบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว   

รหัสบัญชี ชื่อบัญช ี

10-00-00-00 สินทรัพย 

  11-00-00-00 สินทรัพยหมุนเวยีน 

    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 จํากดั 

   11-02-01-02   ลูกหนี้การคา- บริษัท ข จํากดั 

  11-03-00-00  ลูกหนี้เงินยืมพนักงาน 

  11-04-00-00  สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน 

   11-04-01-00   คาใชจายจายลวงหนา 

   11-04-03-00   ภาษีมูลคาเพิ่ม 

    11-04-03-01    ภาษีซ้ือ 

    11-04-03-02    ภาษีซ้ือรอตัดบัญชี 

   11-04-04-00   ลูกหนี-้กรมสรรพากร 

   11-04-05-00   ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา 

   11-04-06-00   ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ท่ีจาย 

   11-04-07-00   ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอตัดบัญชี 

 14-00-00-00  ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ  

  14-01-00-00    ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ 
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 ตารางท่ี 5-1 แสดงผังบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว   (ตอ) 

รหัสบัญชี ชื่อบัญช ี

      14-01-01-00     ท่ีดิน 

   14-01-02-00   อาคาร 

   14-01-03-00   ยานพาหนะ 

   14-01-04-00   เคร่ืองมือและอุปกรณ 

   14-01-05-00   เคร่ืองตกแตงสํานักงาน 

   14-01-06-00   เคร่ืองใชสํานักงาน 

     14-01-07-00     อุปกรณสํานักงาน 

    14-02-00-00   คาเส่ือมราคาสะสม 

   14-02-01-00   อาคาร 

   14-02-02-00   ยานพาหนะ 

   14-02-03-00   เคร่ืองมือและอุปกรณ 

   14-02-04-00   เคร่ืองตกแตงสํานักงาน 

   14-02-05-00   เคร่ืองใชสํานักงาน 

   14-02-06-00   อุปกรณสํานักงาน 

   15-00-00-00  สินทรัพยอ่ืน 

 20-00-00-00  หนี้สิน 

   21-00-00-00  หนี้สินหมุนเวียน 

  21-01-00-00  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

    21-02-00-00   เจาหนีก้ารคา 

    21-02-01-01   เจาหนีก้ารคา – บริษัท กก จาํกัด 

     21-03-00-00   หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน 

   21-03-01-00   คาใชจายคางจาย 

    21-03-01-01    คาธรรมเนียมเงินเดือนคางจาย 

        21-03-01-02       คาประกันสังคมคางจาย 
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      ตารางท่ี 5-1 แสดงผังบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว (ตอ) 

รหัสบัญชี ชื่อบัญช ี

        21-03-01-03       ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 

        21-03-01-04       ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายคางจาย 

        21-03-01-05       คาใชจายคางจายอ่ืน 

   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 

 
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกัน 

  22-02-00-00  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

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   รายไดจากการใหบริการนําเท่ียว 

   41-01-02-00   รายไดจากการใหบริการขนสง 

      41-01-03-00     รายไดจากการใหบริการเชารถ 

  41-02-00-00  รายไดจากการจําหนายบริการตาง ๆ 

   41-02-01-00   รายไดจากการจําหนายต๋ัวเครื่องบิน 

  41-03-00-00  รายไดคานายหนา 

   41-03-01-00   รายไดคานายหนาจากการจาํหนายท่ีพัก 
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      ตารางท่ี 5-1 แสดงผังบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว (ตอ) 

รหัสบัญชี ชื่อบัญช ี

  42-00-00-00 รายไดอ่ืน   

    42-01-00-00   ดอกเบ้ียรับ 

    42-02-00-00   กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายสินทรัพย 

    42-03-00-00   รายไดอ่ืน 

50-00-00-00 คาใชจาย 

  51-00-00-00 ตนทุนบริการ 

    51-01-00-00   คาบริการข่ีชาง 

    51-02-00-00   คาบริการเรือ 

    51-03-00-00   คาบริการรถ 

    51-04-00-00   คาท่ีพัก 

    51-05-00-00   คาธรรมเนียมเขาชม 

  51-06-00-00  คาอาหารและเคร่ืองดื่ม 

  51-07-00-00  คาบริการจอดรถทาอากาศยาน 

  51-08-00-00  คาน้ํามัน 

  51-09-00-00  คาขนสง 

  51-10-00-00  คาเชารถ 

  51-11-00-00  คาต๋ัวเคร่ืองบิน 

  51-12-00-00  คาใชจายในการทําทัวร 

  51-13-00-00  คาเบ้ียเล้ียงมัคคุเทศก 

  51-14-00-00  คาลวงเวลาทํางานมัคคุเทศก 

  51-15-00-00  คาคางแรมมัคคุเทศก 

  51-16-00-00  คาทิป 

  51-17-00-00  คาคอมมิชช่ันมัคคุเทศก 

  51-18-00-00  คาน้ําดื่มติดรถ 
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      ตารางท่ี 5-1 แสดงผังบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว (ตอ) 

รหัสบัญชี ชื่อบัญช ี

    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  คาไปรษณยีโทรเลข 

  52-01-06-00  คาโทรศัพท 

  52-01-07-00  คาน้ําประปา 

  52-01-08-00  คาไฟฟา 

  52-01-09-00  คาเคร่ืองเขียนและแบบพิมพ 

  52-01-10-00  คาอินเตอรเนท็ 

  52-01-11-00  คาเชาอาคารท่ีจอดรถ 

  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  คาภาษีซ้ือไมขอคืน 

  52-01-21-00  ดอกเบ้ียจาย 

    52-02-00-00   เงินเดือน  คาแรงงาน 
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      ตารางท่ี 5-1 แสดงผังบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว (ตอ) 

รหัสบัญชี ชื่อบัญช ี

   52-02-01-00   เงินเดือนพนักงาน 

   52-02-02-00   คาลวงเวลาทํางานพนักงาน 

   52-02-03-00   คาเบ้ียเล้ียงพนกังาน 

   52-02-04-00   คาสวัสดิการพนักงาน 

  52-03-00-00  คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 

   52-03-01-00   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

   52-03-02-00   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

   52-02-03-00   คาเบ้ียเล้ียงพนกังาน 

   52-02-04-00     คาสวัสดิการพนักงาน 

  52-04-00-00  คาเส่ือมราคาสินทรัพย 

   52-04-01-00   คาเส่ือมราคา-อาคาร 

   52-04-02-00   คาเส่ือมราคา-ยานพาหนะ 

   52-04-03-00   คาเส่ือมราคา-เคร่ืองมือและอุปกรณ 

   52-04-04-00   คาเส่ือมราคา-เคร่ืองตกแตงสํานักงาน 

   52-04-05-00   คาเส่ือมราคา-เคร่ืองใชสํานักงาน 

     52-04-06-00   คาเส่ือมราคา-อุปกรณสํานักงาน 
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2.  แบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีท่ีเก่ียวของในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว   
ในการดําเนินธุรกิจนําเท่ียวกอใหเกิดรายการคาท้ังท่ีเปนรายไดและคาใชจายจากการ

ใหบริการนําเท่ียว ซ่ึงธุรกิจนําเท่ียวจะมีการจดบันทึกรายการคาท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน   ดังนั้นธุรกิจ  
นําเท่ียวจึงมีการออกแบบแบบฟอรมเอกสารและสมุดรายวันตางๆ เพื่อใชจดบันทึกรายการคาท่ี
เกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจนําเท่ียวใหเหมาะสม     ซ่ึงแบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีท่ีเกี่ยวของ
ในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ   
  2.1  แบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีท่ีเก่ียวของดานรายไดและลูกหนี้   
 เปนแบบฟอรมและสมุดบัญชีท่ีธุรกิจนําเท่ียวใชในการจดบันทึกและรับรูรายการในสวน
ของรายไดท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานและรายการในสวนของลูกหนี้  ไดแก 
  1)  สมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันขาย 
  ในกรณีท่ีธุรกิจนําเท่ียวไดรับชําระคาบริการนําเท่ียวเมื่อการใหบริการส้ินสุด   
ธุรกิจนําเท่ียวจะรับรูเปนรายไดทันที  ไมวาจะไดรับชําระเงินแลวหรือยังมิไดรับชําระเงินโดยท่ี
ธุรกิจนําเท่ียวจะถือวาเปนลูกหนี้ของธุรกิจนําเท่ียว   ในการรับรูรายไดของธุรกิจนําเท่ียวจะบันทึก
รายการท่ีเกิดข้ึนลงในสมุดบัญชีท่ีเรียกวา “ สมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันขาย”    ซ่ึงเปนสมุด
รายวันเฉพาะท่ีใชสําหรับบันทึกรายการขายหรือการใหบริการทั้งเงินเช่ือและเงินสดโดยแยก
ออกเปนชองตางหากออกจากกัน   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค  หนา 208) 
 
  2)  รายงานภาษีขาย 

ธุรกิจนําเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจนําเท่ียวและมีรายรับท่ีเกิน 1.8 ลานบาท/ป มีหนาท่ี
จดทะเบียนเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม   และมีหนาท่ีในการยื่นแบบเพ่ือชําระ
ภาษีมูลคาเพิ่มในทุกๆ เดือน  แตกอนท่ีจะทําการคํานวณหาภาษีท่ีตองชําระผูประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มจะตองจัดทํารายงานภาษีขายเพื่อคํานวณหาภาษีขายในแตละเดือน  และการ
บันทึกรายละเอียดรายไดลงในรายงานภาษีขายนั้น   ตองเปนรายไดท่ีไดรับชําระเงินแลวและธุรกิจ  
นําเท่ียวไดทําการออกใบกํากับภาษีเพื่อเปนหลักฐานในการรับชําระเงินแลวเทานั้น   นอกจากนี้หาก
เปนรายไดท่ีไมมีภาษีมูลคาเพิ่มหรือไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มจะตองนําไปกรอกรวมเปนรายได
ของธุรกิจนําเท่ียว    โดยกรอกจํานวนเงินลงในชองมูลคาสินคาหรือบริการดวยจํานวนเงินรวมของ
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รายไดคาขนสง  แตจะไมกรอกจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มเนื่องจากเปนรายไดประเภทท่ีไดรับการยกเวน
มิตองนํารายไดสวนนี้เสียภาษีมูลคาเพิ่ม   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค  หนา 209) 

 
3)  สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีรายได   
เปนสมุดบัญชีข้ันปลายท่ีธุรกิจนําเท่ียวจัดทําข้ึนเพื่อสรุปยอดคงเหลือของรายไดท่ี

เกิดข้ึนจากการใหบริการของธุรกิจนําเท่ียว   ซ่ึงเปนยอดคงเหลือท่ีไดมาจากการผานรายการหรือ 
การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันขาย  โดยแยกประเภทของรายไดออกตาม
ลักษณะของการใหบริการ โดยท่ียอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทท่ัวไปของบัญชีรายไดแตละ
ประเภทจะถูกนําไปจัดทํางบกําไรขาดทุน   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค  หนา 210) 

 
 4)  สมุดแยกประเภทยอยลูกหนี้   

  เปนสมุดบัญชีข้ันปลายท่ีแสดงยอดคงเหลือและรายการที่เกี่ยวของกับลูกหนี้แตละ
ราย  ไดแก  รายการใหบริการนําเท่ียวแตยังมิไดรับชําระ  การคืนเงินคาบริการนําเท่ียวใหแก
นักทองเท่ียว   การรับชําระหนี้จากลูกหนี้  ซ่ึงรายการบัญชีแยกประเภทยอยลูกหนี้เปนรายการผาน
รายการมาจากสมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันขาย   โดยท่ียอดคงเหลือของลูกหนี้แตละราย
รวมกันแลวจะเทากับยอดลูกหนี้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค  หนา 211) 

 
 2.2  แบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีท่ีเก่ียวของกับวงจรรายคาใชจายและเจาหนี้  
 เปนแบบฟอรมและสมุดบัญชีท่ีธุรกิจนําเท่ียวใชในการจดบันทึกและรับรูรายการในสวน
ของคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานและรายการในสวนของเจาหนี้  ไดแก 
  1)  สมุดรายวันท่ัวไป 
  เปนสมุดรายวันข้ันตนท่ีใชบันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจนําเท่ียว     
ซ่ึงเปนรายการคาท่ัวไปหรืออาจเปนรายการที่เกิดข้ึนไมบอยนัก  เชน บันทึกการซ้ือสินทรัพย 
บันทึกคาเส่ือมราคาสินทรัพย   บันทึกปรับปรุงบัญชีเม่ือตอนส้ินงวดบัญชี เปนตน 
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค  หนา 212) 
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 2)  สมุดรายวันจายเงิน/สมุดรายวันซ้ือ 
เปนสมุดรายวันข้ันตนท่ีใชบันทึกรายการคาท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับรายจายของธุรกิจ     

นําเท่ียวในกรณีท่ีธุรกิจนําเท่ียวมีการใชบริการหรือซ้ือสินคา   ธุรกิจนําเท่ียวจะรับรูรายการท่ีเกิดข้ึน
เปนคาใชจายของธุรกิจนําเท่ียวในสมุดบัญชีท่ีเรียกวา  สมุดรายวันจายเงิน/สมุดรายวันซ้ือ ไมวาจะ
ทําการจายชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวหรือยังมิไดจายชําระเงินซ่ึงถือเปนเจาหนี้ของธุรกิจนําเท่ียว  
สมุดรายวันจายเงินและสมุดรายวันซ้ือจะเปนสมุดรายวันเฉพาะท่ีใชสําหรับบันทึกรายการใชบริการ
หรือซ้ือสินคาท้ังเงินเช่ือและเงินสด   โดยแยกออกเปนชองตางหากจากกัน  
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค  หนา 213) 

 
 3)  สมุดบัญชีตนทุนบริการ  
 เปนสมุดบัญชียอยท่ีจัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมคาใชจายท่ีมัคคุเทศกไดทําการจายไป

ขณะท่ีใหบริการนําเท่ียว  โดยนําขอมูลคาใชจายจากใบรายงานมัคคุเทศก มาแยกบันทึกลงในชอง
ช่ือบัญชีท่ีมีในสมุดบัญชีตนทุนบริการ   เนื่องจากใบรายงานมัคคุเทศกท่ีมัคคุเทศกมีหนาท่ีจัดทํา
เพื่อรายงานคาใชจายท่ีใชในการใหบริการนําเท่ียวในแตละวันมีปริมาณท่ีมาก   สมุดบัญชีตนทุน
บริการจึงเปนสมุดบัญชีท่ีรวบรวมคาใชจายตนทุนบริการโดยจําแนกตามชื่อบัญชี  และสรุปยอด
รวมในแตละวันเพื่อความสะดวกในการนําคาใชจายบันทึกในสมุดรายวันจายเงินและสมุด      
รายวันซ้ือ   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค  หนา 214) 

 
 4)  ทะเบียนจายเช็ค 

เปนสมุดบัญชีท่ีควบคุมการจายคาใชจายโดยเช็คของธุรกิจนําเท่ียวเพื่อเปน
หลักฐานสามารถตรวจสอบความถูกตองของการส่ังจายเช็ค   และสะดวกในการเปรียบเทียบกับ
ยอดเงินฝากธนาคารของธุรกิจนําเท่ียว  การจัดทําทะเบียนจายเช็คจะนํารายการจากใบสําคัญจายมา
ทําการจัดทําทะเบียนจายเช็ค   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค  หนา 215) 
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  5)  สมุดทะเบียนใบสําคัญจาย 
เปนสมุดบัญชีท่ีธุรกิจนําเท่ียวจัดทําข้ึนเพื่อควบคุมการจายเงินสําหรับคาใชจาย

ตางๆ  ของธุรกิจนําเท่ียวท้ังการจายเงินท่ีแผนกการเงิน การจายเงินผานระบบเช็ค  การจายชําระ
เจาหนี้ รวมถึงการออกใบสําคัญจายแลวแตผูรับเงินยังมิไดมารับเงิน   ซ่ึงการจัดทําสมุดทะเบียน
ใบสําคัญจายเพ่ือความสะดวกในการควบคุม  และทําการตรวจสอบการจายคาใชจายขอธุรกิจ       
นําเท่ียวเปนไปอยางถูกตอง  ครบถวน   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค  หนา 216) 

 
  6)  สมุดคุมใบสํารองคาใชจายรายตัวมัคคุเทศก 

เปนสมุดบัญชีเฉพาะท่ีธุรกิจนําเท่ียวจัดทําข้ึนเพื่อควบคุมการเบิกเงินทดรองจาย
และเพื่อปองกันการทุจริตของมัคคุเทศก   ในกรณีท่ีมัคคุเทศกเบิกเงินทดรองจายไปเพ่ือใชจาย
คาใชจายในขณะท่ีใหบริการนําเท่ียว     โดยมีใบสํารองคาใชจายเปนหลักฐานในการรับเงินทดรอง
จายจากธุรกิจนําเท่ียว  และเม่ือมัคคุเทศกจัดทําใบรายงานมัคคุเทศกจะตองนําใบสํารองคาใชจาย
แนบเพื่อเปนรายการหักดวยทุกคร้ัง    โดยท่ีสมุดคุมใบสํารองคาใชจายรายตัวมัคคุเทศกจะจัดทําข้ึน
โดยแยกตามรายช่ือมัคคุเทศกของแตละคน   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค  หนา 217) 

 
  7)  รายงานภาษีซ้ือ 

ธุรกิจนําเท่ียวท่ีจดทะเบียนเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีหนาท่ี
ตองชําระภาษีมูลคาเพิ่มภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนภาษีนั้น  ในการคํานวณ
ภาษีมูลคาเพิ่มนั้นตองนําภาษีขายหักดวยภาษีซ้ือของเดือนภาษีนั้น     ดังนั้นธุรกิจนําเท่ียวจงึมีหนาท่ี
ตองจัดทํารายงานภาษีซ้ือในการคํานวณหาภาษีซ้ือ   เพื่อนําไปหักออกจากภาษีขายและชําระภาษีใน
แตละเดือนและในการจัดทํารายงานภาษีซ้ือนั้น  จะใชขอมูลจากใบกํากับภาษีซ้ือมาจัดทํา                    
และสิทธ์ิท่ีจะนําใบกํากับภาษีซ้ือมาถือเปนภาษีซ้ือของธุรกิจนําเท่ียวไดนั้น   ตองเปนใบกํากับ      
ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากรายจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงในการดําเนินธุรกิจนําเท่ียว   ซ่ึงใบกํากับภาษีซ้ือท่ีธุรกิจ
นําเท่ียวสามารถนํามาหักออกจากภาษีขายไดตองเปนใบกํากับภาษีซ้ือท่ีถูกตองตามกฎเกณฑ  
หลักเกณฑท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค  หนา 218) 
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 8)  สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีคาใชจายตางๆ 
 เปนสมุดบัญชีข้ันปลายท่ีธุรกิจนําเท่ียวจัดทําข้ึนเพื่อสรุปยอดคงเหลือของคาใชจาย

ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจใหบริการนําเท่ียว    ซ่ึงเปนยอดคงเหลือท่ีไดมาจากการผานรายการ
หรือการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันจายเงินและสมุดรายวันซ้ือ   โดยแยกตามช่ือบัญชีคาใชจายตางๆ 
โดยยอดคงเหลือของบัญชีบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีคาใชจายแตละบัญชีจะถูกนําไปจัดทํา
งบกําไรขาดทุน    โดยรายละเอียดของสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีคาใชจายตางๆ และ
แบบฟอรมจะเหมือนกับบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชีรายไดทุกอยางตามท่ีไดกลาวไวแลว  
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค  หนา 219) 

 
 9)  สมุดบัญชีทะเบียนสินทรัพยถาวร 

เปนสมุดบัญชีท่ีธุรกิจนําเท่ียวใชบันทึกในกรณีท่ีซ้ือสินทรัพยถาวรเพื่อใชใน
กิจการ เชน ซ้ือรถตูเพื่อ ใชในการใหบริการนําเท่ียว ซ้ือคอมพิวเตอรเพื่อใชในกิจการ เปนตน        
จึงมีการจดบันทึกไวในสมุดบัญชีทะเบียนสินทรัพยถาวรเพ่ือบันทึกการเกิดรายการตางๆ               
ในการมีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยถาวรของธุรกิจนําเท่ียว  เชน บันทึกการซ้ือสินทรัพยถาวร การขาย
สินทรัพยถาวร และการคิดคาเส่ือมราคา  เปนตน   เพื่อนํายอดคงเหลือของบัญชีสินทรัพยถาวรแต
ละบัญชีไปจัดทํางบดุลและนํายอดคงเหลือรวมของบัญชีคาเส่ือมราคาของสินทรัพยแตละบัญชีไป
รวมเปนคาใชจายในการจัดทํางบดุล   
(ดังตัวอยางเอกสารในภาคผนวก ค  หนา 220) 

 
จากแบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีท่ีเกี่ยวของในการจัดทําบัญชีของธุรกิจ       

นําเท่ียวขางตน จะเห็นไดวาแบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีตางๆ จะถูกนําไปใหในเหตุการณหรือ
รายการคาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียว   ซ่ึงสามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้ 
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ตารางที่ 5-2   ตารางสรุปแบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีที่เกี่ยวของในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว 
ชื่อแบบฟอรมหรือสมุดบัญชี แผนกที่จัดทํา วัตถุประสงค หลักฐานประกอบการบันทึก ความถี่ 

ดานรายไดและลูกหนี้ 
1.  สมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันขาย 

 
แผนกบัญชี 

 
บันทึกรายการรายไดทั้งที่
ไดรับเปนเงินสดหรือยัง
มิไดรับชําระเงิน 

 
- ใบสําคัญรับ 
- ใบกํากับภาษีขาย/ใบเสร็จรับเงิน 

 

 
ประจําวัน 

2.  รายงานภาษีขาย แผนกบัญชี รวบรวมภาษีขายที่เกิดขึ้น
จากรายไดของกิจการ 

- ใบกํากับภาษีขาย 
- ใบเสร็จรับเงิน 

ประจําเดือน 

3. สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปของบัญชี
รายได 

แผนกบัญชี แสดงยอดคงเหลือของ
บัญชีรายไดแตละประเภท
ที่กิจการไดรับ 

- สมุดรายวันรบัเงินและสมุดรายวันขาย ประจําวัน/เดือน 

4.  สมุดแยกประเภทยอยลูกหนี้ แผนกบัญชี แสดงยอดคงเหลือลูกหนี้
ของกิจการในแตละราย 

- สมุดรายวันรบัเงินและสมุดรายวันขาย ประจําวัน/เดือน 
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ตารางที่ 5-2   ตารางสรุปแบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีที่เกี่ยวของในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ) 
ชื่อแบบฟอรมหรือสมุดบัญชี แผนกที่จัดทํา วัตถุประสงค หลักฐานประกอบการบันทึก ความถี่ 

ดานรายจายและเจาหนี้ 
1.  สมุดรายวันทั่วไป 

 
แผนกบัญชี 

 
บันทึกรายการคาที่เกิดขึ้น
ทั่วไปหรือรายการที่เกิดขึ้น
ไมบอยนัก 

 
- ใบสําคัญจายหรือหลักฐานอื่นๆ  
   ที่เกี่ยวของแลวแตกรณีของรายการคา 

 

 
ประจําวัน/ 
ขึ้นอยูกับการ
นํามาใช 

2.  สมุดรายวันจายเงินและสมุดรายวันซื้อ แผนกบัญชี บันทึกรายการคาที่เกี่ยวกับ
รายจายรวมถึงรายจายที่ยัง
มิไดชําระเงิน 

- ใบสําคัญจาย 
- ใบเสร็จกํากับภาษี/ใบเสร็จรบัเงิน 

ประจําวัน 

3. สมุดตนทุนบริการ แผนกบัญชี รวบรวม จําแนกประเภท
คาใชจายที่เกิดขึ้นโดย 
มัคคุเทศกในการให 
 บริการนําเที่ยว 

- ใบรายงานมัคคุเทศก ประจําวัน 

4.  ทะเบียนจายเช็ค หัวหนาแผนก
บัญชี 

บันทึกและควบคุมการสั่ง
จายเช็ค 

- ใบสําคัญจาย 
-  ตนขั้วเช็ค 

ประจําวัน/
แลวแตกรณี 

 
 
 
 

  89 



 90 

ตารางที่ 5-2   ตารางสรุปแบบฟอรมเอกสารและสมุดบัญชีที่เกี่ยวของในการจัดทําบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ) 
ชื่อแบบฟอรมหรือสมุดบัญชี แผนกที่จัดทํา วัตถุประสงค หลักฐานประกอบการบันทึก ความถี่ 

ดานรายจายและเจาหนี้  (ตอ) 
5.  สมุดทะเบียนใบสําคัญจาย 

 
แผนกการเงิน 

 
ควบคุมการจายเงินสําหรับ
คาใชจายทั้งสิ้นของกิจการ 

 
- ใบสําคัญจาย 

 

 
ประจําวัน 

6.  สมุดคุมใบสํารองคาใชจายรายตัวมัคคุเทศก หัวหนาแผนก
บัญชี/แผนก

บัญชี 

ควบคุมการเบิกเงินทดรอง
จายที่สํารองใหมัคคุเทศก
ไปกอน 

- ใบสําคัญจาย 
-  สําเนาใบสํารองคาใชจาย 
-  ตนฉบับใบสํารองคาใชจาย (นํามาคืน) 

ประจําวัน 

7.  รายงานภาษีซื้อ แผนกบัญชี รวบรวมภาษีซื้อจากการ
จายคาใชจายของกิจการ 

- ใบกํากับภาษีซื้อ ประจําเดือน 

8.  สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีคาใชจาย 
     ตางๆ 
 

แผนกบัญชี แสดงยอดคงเหลือของ
บัญชีคาใชจายแตละ
ประเภทของ 

-  สมุดรายวันจายเงินและสมุดรายวันซือ้ ประจําวัน 

9.  สมุดบัญชีทะเบียนสินทรัพยถาวร 
 
 

แผนกบัญชี บันทึกสินทรัพยที่กิจการมี
กรรมสิทธ การบันทึกคา
เสื่อมราคาในแตละป 

-  สมุดรายวันจายเงินและสมุดรายวันซือ้ 
-  สมุดรายวันทั่วไป 

- ทุกครั้งที่มีการ
ซื้อ/การจําหนาย 
สินทรัพย 
/ประจําป 
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3.  การบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว  
 รายการคาท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจนําเท่ียวท้ังในสวนของรายไดและคาใชจาย รวมถึง

รายการคาอ่ืน ๆ   พนักงานบัญชีมีหนาท่ีในการนํารายการคาดังกลาวมาบันทึกบัญชีลงในสมุด     
รายวันท่ีเกี่ยวของ  โดยสามารถจําแนกการบันทึกบัญชีออกเปน  3 วงจร ดังนี้ 
 3.1  การบันทึกบัญชีของวงจรรายไดและลูกหนี้ 
 3.2  การบันทึกบัญชีของวงจรคาใชจายและวงจรเจาหนี้ 
 3.3  การบันทึกบัญชีของรายการอื่นๆ 
 
3.1  การบันทึกบัญชีของวงจรรายไดและลูกหนี้ 
 ในการดําเนินธุรกิจนําเท่ียวเม่ือมีการใหบริการนําเท่ียวเปนท่ีเรียบรอยซ่ึงถือเปนหนาท่ีของ
มัคคุเทศกในการใหบริการนั้น    แผนกบัญชีจะมีหนาท่ีในการบันทึกรับรูรายการท่ีเกี่ยวกับการ
ใหบริการที่เกิดข้ึนลงในสมุดบัญชีท่ีเกี่ยวของ       ซ่ึงการรับรูรายไดของธุรกิจใหบริการจะรับรูเปน
รายไดเม่ือการใหบริการนั้นเสร็จส้ินดวยเกณฑคงคาง   ในสวนของวงจรรายไดและลูกหนี้จะมี
รายการคาท่ีแผนกบัญชีตองทําการบันทึกบัญชีและมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีดังตอไปนี้ 
 1)  รายไดจากการใหบริการนําเท่ียว 
  1.1)  รายไดจากการใหบริการนําเท่ียวท่ียังมิไดรับเงิน   มีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 
ตัวอยางท่ี 1 
 บริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทตัวแทนจัดนําเท่ียวท่ีกรุงเทพมหานครไดสง     
ใบงานสําหรับเดือนมีนาคม 2550  มาใหกิจการ  เพื่อใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียว  และเม่ือทาง
กิจการจัดมัคคุเทศกพรอมคนขับรถใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียวเปนท่ีเรียบรอยแลว               
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550   แผนกบัญชีของกิจการทําการสรุปยอดการใหบริการประจําเดือน มีนาคม 
2550   จํานวน 300,000 บาท ซ่ึงเปนมูลคาท่ีไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม    เพื่อสงใบแจงหนี้ไปเรียกเก็บ
เงินจากบริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด   และบันทึกบัญชีเพื่อรับรูเปนรายไดของกิจการดังนี้ 

31 มี.ค. 2550 Dr. ลูกหนี-้บจก. ทัวรไทยแลนด 
      Cr. รายไดจากการใหบริการนําเท่ียว 
             ภาษีขายรอเรียกเก็บ 

321,000.- 
 
 

 
300,000.-  
21,000.- 
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 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2550  บริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด ไดรับใบแจงหนี้จากกิจการและทํา
การตรวจสอบใบแจงหนี้และเห็นวาถูกตองตรงกัน   วันท่ี 30  เมษายน 2550 จึงสงเช็คมาเพื่อจาย
ชําระหนี้คาบริการนําเท่ียวแกกิจการ     เนื่องจากมีการใหสินเช่ือหรือกําหนดเง่ือนไขในการชําระ
เงินภายใน 1 เดือน  โดยบริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัดไดทําการหักภาษี ณ ท่ีจายคาบริการไว 3 %  
กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

30 เม.ย. 2550 Dr. เงินฝากธนาคาร 
      ภาษีหกั ณ ท่ีจาย (300,000×3%) 
      ภาษีขายรอเรียกเก็บ 
      Cr. ลูกหนี-้บจก. ทัวรไทยแลนด 
            ภาษีขาย 

312,000.- 
     9,000.- 
   21,000.- 

 
 
 

321,000.- 
   21,000.- 

   
  1.2)  รายไดจากการใหบริการนําเท่ียวท่ีไดรับชําระเปนเงินสดหรือบัตรเครดิต 
  กรณีท่ีใหบริการนําเท่ียวส้ินสุด  มีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 
ตัวอยางท่ี 2 
 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2550  นักทองเท่ียวจํานวน 2 ทาน ซ้ือทัวรชางเชียงดาวในราคา 2,100 
บาทตอคน  ซ่ึงเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว  เม่ือใหบริการเสร็จส้ินและมัคคุเทศกไดนําเงินท่ี
ไดรับจากนักทองเท่ียวจายชําระใหแกกิจการเปนท่ีเรียบรอย กิจการจะทําการบันทึกบัญชีดังนี้ 

1 มี.ค. 2550 Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร (2,100×2) 
      Cr. รายไดจากการใหบริการนําเท่ียว 
             ภาษีขาย 

4,200.- 
 

 
3,925.23  

274.77 

       
  1.3)  กรณีท่ีบริษัทตัวแทนจัดนําเท่ียวจายเงินมัดจําคาบริการนําเท่ียวไวลวงหนา  
แตยังมิไดใชบริการ     และจะมีการจายชําระเงินสวนท่ีเหลือภายหลังจากการใหบริการนําเท่ียว    
เสร็จส้ิน  ธุรกิจนําเท่ียวมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีดังนี้ 
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ตัวอยางท่ี 3 
 1 มีนาคม 2550   กิจการไดรับเงินมัดจําจากบจก. ทัวรไทยแลนด โดยการโอนเงินเขาบัญชี
ของกิจการ   ซ่ึงเปนการจายชําระลวงหนาเพื่อใหกิจการใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียว
ประจําเดือนมีนาคม   2550  จํานวน 535,000 บาท   ซ่ึงเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว             
กิจการจะมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

1 มี.ค. 2550 Dr.  เงินฝากธนาคาร 
       Cr.รายไดรับลวงหนา 
             ภาษีขายรอเรียกเก็บ 

535,000.- 
 

 
500,000.- 
  35,000.- 

 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 แผนกบัญชีของกิจการทําการสรุปยอดการใหบริการประจํา   
เดือนมีนาคม  2550   และทําใบแจงหนี้ยอดคาบริการนําเท่ียวท่ีคงคางจายชําระแกกิจการอีก   
จํานวน 500,000 บาท  ซ่ึงเปนมูลคาท่ีไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม เพื่อสงใบแจงหนี้ไปเรียกเก็บเงินจาก
บริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด และทําการบันทึกบัญชีเพื่อรับรูเปนรายไดของกิจการดังนี้ 

1 มี.ค. 2550 Dr. ลูกหนี-้บจก. ทัวรไทยแลนด 
      รายไดรับลวงหนา  
      Cr. รายไดจากการใหบริการนําเท่ียว 
             ภาษีขายรอเรียกเก็บ 

535,000.- 
500,000.- 

 
 

1,000,000.- 
     35,000.- 

 
 ตอมา เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2550 บริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด ไดรับใบแจงหนี้จากกิจการ
และทําการตรวจสอบใบแจงหนี้และเห็นวาถูกตองตรงกัน  วันท่ี 30  เมษายน 2550  จึงสงเช็คมาเพื่อ
จายชําระหนี้คาบริการนําเท่ียวในสวนท่ีคงคางใหแกกิจการ   โดยบริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด      
ไดทําการหักภาษี ณ ท่ีจายคาบริการไว 3 %  กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

30 เม.ย.  2550 Dr.  เงินฝากธนาคาร 
       ภาษีหกั ณ ท่ีจาย (1,000,000 ×3%) 
       ภาษีขายรอเรียกเก็บ 
       Cr. ลูกหนี้-บจก. ทัวรไทยแลนด 
             ภาษีขาย 

505,000.- 
  30,000.- 
  70,000.- 

 
 
 

535,000.- 
70,000.- 
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  1.4)  ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวมีการยกเลิกทัวร และกิจการมีนโยบายในการเรียกเก็บ
เงินคายกเลิกทัวรเปนจํานวนเงินเทากับรอยละของจํานวนเงินคาทัวรท้ังหมด   แลวแตวาธุรกิจ         
นําเท่ียวไดกําหนดไวเปนจํานวนรอยละเทาใด    ดังนั้นเม่ือมัคคุเทศกนําเงินท่ีเรียกเก็บคายกเลิกทัวร
มาจายชําระใหแกธุรกิจนําเท่ียว   ธุรกิจนําเท่ียวจะทําการรับรูเปนรายไดและทําการบันทึกบัญชี
เทากับจํานวนเงินท่ีไดเ รียกเก็บคายกเลิกทัวรจากนักทองเท่ียว    ซ่ึงเปนจํานวนเงินท่ีรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว  และจะทําการบันทึกบัญชีรายการจํานวนเงินท่ีเรียกเก็บคายกเลิกทัวรจาก
นักทองเท่ียวเปนรายไดตามปกติ 
 

2)  รายไดจากการใหบริการขนสง   
  2.1)  รายไดจากการใหบริการขนสงท่ียังมิไดรับชําระ  ซ่ึงถือเปนลูกหนี้ของธุรกิจ
นําเท่ียวโดยมีวิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชี ดังนี้ 
ตัวอยางท่ี 4 
 บริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทตัวแทนจัดนําเท่ียวท่ีกรุงเทพมหานครไดสง    
ใบงานเดือนมีนาคม 2550  มาใหกิจการ   เพื่อใหบริการขนสงแกนักทองเท่ียว และเม่ือทางกิจการ
จัดมัคคุเทศกพรอมคนขับรถใหบริการขนสงแกนักทองเท่ียวเปนท่ีเรียบรอย   ณ  วันท่ี  31         
มีนาคม 2550    แผนกบัญชีของกิจการทําการสรุปยอดลูกหนี้ท่ีเกิดจากการใหบริการขนสง       
เดือนมีนาคม 2550 จํานวน 500,000 บาท  เพื่อทําการสงใบแจงหนี้ในการเรียกเก็บเงินจากบริษัท 
ทัวรไทยแลนด จํากัด และทําการบันทึกบัญชีเพื่อรับรูเปนรายไดของกิจการดังนี้ 

1 มี.ค. 2550 Dr. ลูกหนี-้ บจก. ทัวรไทยแลนด  
      Cr. รายไดจากการใหบริการขนสง  

500,000.- 
 

 
500,000.- 

 
เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2550   บริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด ไดรับใบแจงหนี้ท่ีกิจการจัดสงไป

และทําการตรวจสอบใบแจงหนี้พรอมรายละเอียด   เม่ือเห็นวาถูกตองตรงกันจึงจัดสงเช็คมาให
กิจการเพ่ือจายชําระหนี้คาบริการขนสงเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550  โดยบริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด 
ไดทําการหักภาษี ณ ท่ีจายจากรายไดคาขนสงไว 1 % ซ่ึงกิจการจะทําการบันทึกบัญชีดังนี้ 

30 เม.ย.  2550 Dr. เงินฝากธนาคาร 
       ภาษีหกั ณ ท่ีจาย  
       Cr. ลูกหนี้ - บจก. ทัวรไทยแลนด 

495,000.- 
5,000.- 

 
 

500,000.- 
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  2.2)  รายไดจากการใหบริการขนสงท่ีไดรับเปนเงินสดหรือบัตรเครดิต  มีวิธีปฏิบัติ
ในการบันทึกบัญชีดังนี้ 
กรณีผูจายเงินเปนบุคคลธรรมดา 
ตัวอยางท่ี 5   

 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2550 มีนักทองเท่ียวติดตอขอซ้ือบริการรับ-สงจากท่ีพักไปสนามบิน
จากกิจการในราคามูลคา 1,200 บาทตอเท่ียว  และเม่ือกิจการใหบริการขนสงเปนท่ีเรียบรอยแลว
และนักทองเท่ียวทําการจายชําระเงินคาขนสงเปนเงินสดหรือจายผานบัตรเครดิตใหแกมัคคุเทศก  
และมัคคุเทศกนําเงินมาจายชําระใหแกกิจการเปนท่ีเรียบรอย  กิจการจะทําการบันทึกบัญชีรายการ
ดังกลาวดังนี้ 

1 มี.ค. 2550 Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร  
      Cr. รายไดจากการใหบริการขนสง  

1,200.-  
1,200.- 

 
กรณีผูจายเงินเปนนิติบุคคล 
ตัวอยางท่ี 6 
 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2550   บริษัท พัฒนา จํากัด ไดขอใชบริการขนสงผูโดยสารจาก
สนามบินไปยังโรงแรมลานนา  และจากโรงแรมลานนาไปสนามบินในราคาเหมาจายรวมมูลคา      
3,600 บาท  โดยจายชําระเปนเงินสดใหแกกิจการพรอมท้ังออกหนังสือรับรองการหัก ณ ท่ีจาย
ใหแกกิจการ ดงันั้นจะทําการบันทึกบัญชีดังนี้ 

1 มี.ค. 2550 Dr.  เงินสด  
          ภาษีหกั ณ ท่ีจาย              

Cr.  รายไดจากการใหบริการขนสง  

3,564.- 
36.- 

 

 
 

3,600.- 

 
  2.3)  กรณีท่ีตัวแทนจัดนําเท่ียวมีการจายเงินมัดจําคาขนสงไวลวงหนา  แตยังมิได
ใชบริการ  และจะมีการจายชําระเงินสวนท่ีเหลือภายหลังจากการใหบริการขนสงเสร็จส้ิน   ธุรกิจ
นําเท่ียวมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีดังนี้ 
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ตัวอยางท่ี 7 
 1 มีนาคม 2550 กิจการไดรับเงินมัดจําจากบจก. ทัวรไทยแลนด โดยการโอนเงินเขาบัญชี
ของกิจการ  ซ่ึงเปนการจายชําระลวงหนาเพื่อใหกิจการใหบริการขนสงแกนักทองเท่ียวประจําเดือน
มีนาคม  2550  จํานวน 200,000 บาท   ซ่ึงเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว  กิจการจะมีการบันทึก
บัญชีดังนี้ 

1 มี.ค. 2550 Dr. เงินฝากธนาคาร  
      Cr.รายไดรับลวงหนา   
  

200,000.- 
 

 
200,000.- 

 
 ตอมา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550  แผนกบัญชีของกิจการทําการสรุปยอดการใหบริการ
ประจําเดือน มีนาคม  2550   และทําใบแจงหนี้ยอดคาบริการขนสงท่ีคงคางจายชําระแกกิจการอีก
จํานวน  300,000 บาท   เพื่อสงใบแจงหนี้ไปเรียกเก็บเงินจากบริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด และทํา
การบันทึกบัญชีเพื่อรับรูเปนรายไดของกิจการดังนี้ 

31 มี.ค. 2550 Dr.  ลูกหนี้ – บจก. ทัวรไทยแลนด 
       รายไดรับลวงหนา     
       Cr. รายไดจากการใหบริการขนสง       

300,000.- 
200,000.- 

 
 

500,000.- 

 
 ตอมา เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2550 บริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด ไดรับใบแจงหนี้จากกิจการ
และทําการตรวจสอบใบแจงหนี้และเห็นวาถูกตองตรงกัน   วันท่ี 30  เมษายน 2550 จึงสงเช็คมาเพื่อ
จายชําระหนี้คาบริการขนสงในสวนท่ีคงคางใหแกกิจการ  โดยบริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัดไดทํา
การหักภาษี  ณ  ท่ีจายจากรายไดคาขนสงไว 1%  กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

30 เม.ย.  2550 Dr. เงินฝากธนาคาร 
       ภาษีหกั ณ ท่ีจาย (500,000×1%) 
       Cr.ลูกหนี-้ บจก. ทัวรไทยแลนด          

295,000.- 
5,000.- 

 
 

300,000.- 
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3)  รายไดจากการใหบริการจองท่ีพัก   
 กรณีนี้กิจการเปนตัวแทนจองที่พักใหกับตัวแทนจัดนําเท่ียวท่ีกรุงเทพ  โดยผลตอบแทนท่ี
ธุรกิจนําเท่ียวไดรับจะไดรับในรูปแบบของรายไดคานายหนา   ซ่ึงจะไดรับในอัตรารอยละของ  
ราคาขาย  มีวิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายไดคานายหนาดังนี้ 
ตัวอยางท่ี 8 
 กิจการไดทําการขายหองพักใหแกนักทองเท่ียว เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2550 ราคา 30,000 บาท     
ซ่ึง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550   กิจการไดทําการโอนคาท่ีพักใหแกตัวแทนจัดนําเท่ียวท่ีกรุงเทพ  คือ  
บริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด   และจํานวนเงินท่ีโอน คือ จํานวนเงินสุทธิท่ีไดหักคานายหนาจากการ
ขายท่ีพักไวแลวจํานวน 5 %  ของยอดขายพรอมท้ังภาษีหัก ณ ท่ีจายท่ีบริษัท ทัวรไทยแลนด จํากัด 
มีสิทธ์ิตองหักในฐานะที่ผูจายเปนนิติบุคคล    การคํานวณจํานวนเงินท่ีโอนกลับคืนใหบริษัท      
ทัวรไทยแลนด จํากัด  ดังนี้ 
  ราคาคาท่ีพัก       30,000 
  หัก  คานายหนา  5% (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  1,605 
         ภาษีหกั ณ ท่ีจายคานายหนา (1,500*3%)       45         1,560 
            28,440 
การบันทึกบัญชี  เม่ือไดรับชําระเงินคาท่ีพักจากลูกคา 

1 มี.ค. 2550 Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
      Cr.รายไดรับลวงหนา   
            ภาษีขาย             

32,100.- 
 

 
30,000.- 
2,100.- 

 
การบันทึกบัญชี   เม่ือทําการโอนเงินคาท่ีพักใหแกตัวแทนจัดนําเท่ียว 

31 มี.ค. 2550 
 
 
 
 
 
 

Dr. รายไดรับลวงหนา 
       ภาษีหกั ณ ท่ีจาย  
       Cr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
             รายไดคานายหนาจากการจําหนายท่ีพัก
 ภาษีขาย        

30,000.- 
45.- 

 
 
 
 

 
 

28,440.- 
1,500.-  

105.- 
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4)  รายไดจากการใหบริการจองตั๋วเคร่ืองบิน   
 กรณีนี้กิจการใหบริการจําหนายต๋ัวเครื่องบินโดยจองจากกิจการคูคาท่ีเปนตัวแทนจําหนาย
ต๋ัวเคร่ืองบิน  ซ่ึงผลตอบแทนท่ีธุรกิจนําเท่ียวไดรับ คือ กําไรจากการจําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน            
เม่ือธุรกิจนําเท่ียวมีการจําหนายต๋ัวเคร่ืองบินจะมีการรับรูเปนรายไดของกิจการ  โดยมีการบันทึก
บัญชีดังนี้ 
ตัวอยางท่ี 9 

  1 มีนาคม 2550  กิจการจําหนายต๋ัวเคร่ืองบินใหแกนักทองเท่ียวในราคาหนาต๋ัว ราคา 
2,100 บาทตอคน จํานวน 2 ทาน แตบริษัทตัวแทนจําหนายต๋ัวเคร่ืองบินท่ีเปนกิจการคูคาจะทําการ
เรียกเก็บเงินกับกิจการในราคาสุทธิท่ีไดตกลงกันในราคา 1,800 บาทตอต๋ัว  ดังนั้นกิจการจะทําการ
บันทึกบัญชีดังนี้ 

1 มี.ค. 2550 Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร  
       Cr.รายไดจากการจําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน       

4,200.-  
4,200.- 

 
กิจการมีการบันทึกบัญชีตนทุนของต๋ัวเคร่ืองบินดังนี้ 

1 มี.ค. 2550 Dr. คาต๋ัวเคร่ืองบิน  
       Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร      

3,600.-  
3,600.- 

ดังนั้นกิจการจะไดรับกําไรจากการจําหนายต๋ัวเคร่ืองบินจํานวน 600 บาท (4,200-3,600) 
 
 5)  รายไดจากการใหบริการเชารถ  
  5.1)  รายไดจากการใหบริการเชารถท่ียังมิไดรับชําระ   มีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 
ตัวอยางท่ี 10 
 บริษัท กาวหนาเท่ียวไทย จํากัด ไดสงใบจองเชารถมายังกิจการเพื่อขอเชารถกับกิจการใน
วันท่ี 1 มีนาคม 2550 ในราคา 5,000  บาท ซ่ึงเปนราคาท่ีไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  เม่ือกิจการใหบริการ
เชารถพรอมคนขับรถเปนท่ีเรียบรอย  และสงใบแจงหนี้ไปยังบริษัท กาวหนาเท่ียวไทย จํากัด  
กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 
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1 มี.ค. 2550 Dr.  ลูกหนี-้บจก.กาวหนาเท่ียวไทย  
        Cr. รายไดจากการใหบริการเชารถ 
               ภาษขีายรอเรียกเกบ็       

5,350.- 
 

 
5,000.- 

350.- 

 
 ณ วันท่ี 1 เมษายน 2550  บริษัท กาวหนาเท่ียวไทย จํากัด ไดสงเช็คเพื่อชําระหนี้คาเชารถ
ใหแกกิจการพรอมกับจัดสงหนังสือรับรองการหัก ณ ท่ีจาย 5% ใหแกกิจการ มีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

1 เม.ย. 2550 Dr.  เงินฝากธนาคาร 
       ภาษีขายรอเรียกเก็บ 
       ภาษีหกั ณ ท่ีจาย  
       Cr. ลูกหนี้-บมจ. กาวหนาเท่ียวไทย 
              ภาษขีาย     

5,100.- 
350.- 
250.- 

 
 
 

5,350.- 
350.- 

 
5.2)  รายไดจากการใหบริการเชารถท่ีไดรับเปนเงินสดหรือบัตรเครดิต   แบงได        

2  กรณี  ดังนี้ 
 กรณีผูจายเงินเปนบุคคลธรรมดา 
ตัวอยางท่ี 11 
 นักทองเท่ียวไดทําการเชารถจากกิจการ  โดยเชารถตูพรอมคนขับสําหรับการเดินทาง     
เต็มวัน โดยกิจการคิดคาเชารถในอัตราวันละ 1,800 บาท  นักทองเท่ียวเชารถจํานวน 3 วันระหวาง
วันท่ี 1-3 มีนาคม 2550  ซ่ึงเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว  เม่ือใหบริการเชารถเปนท่ีเรียบรอย
และไดรับชําระเงินจากนักทองเท่ียวเปนท่ีเรียบรอยแลว  กิจการจะมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

3 มี.ค. 2550 Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร  
      Cr. รายไดจากการใหบริการเชารถ 
            ภาษีขาย  

5,400.- 
 

 
5,046.73 

353.27 
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กรณีผูจายเงินเปนนิติบุคคล 
ตัวอยางท่ี 12  
 บริษัท สาวสาวทัวร จํากัด ไดสงใบจองเชารถมายังกิจการเพื่อขอเชารถกับกิจการในวันท่ี   
1 มีนาคม 2550 ในราคา 10,000  บาท ซ่ึงเปนราคาท่ีไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม   เม่ือกิจการใหบริการเชา
รถพรอมคนขับรถเปนท่ีเรียบรอย  และบริษัท สาวสาวทัวร จํากัด ไดจายชําระคาเชารถเปนท่ี
เรียบรอยพรอมแนบหนังสือรับรองหัก ณ ท่ีจาย 5% ใหแกกิจการ  กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

1 มี.ค. 2550 Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร  
       ภาษีหกั ณ ท่ีจาย (10,000×5%) 
       Cr. รายไดจากการใหบริการเชารถ 
              ภาษีขาย           

10,200.- 
500.- 

 
 

10,000.- 
700.- 

 
  5.3)  รายไดจากการใหบริการเชารถกรณีไดรับเงินมัดจําไวลวงหนา  กอนการ
ใหบริการและเงินสวนท่ีเหลือจะชําระภายหลังการใหบริการเสร็จส้ิน  ซ่ึงมีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 
ตัวอยางท่ี 13 
 บริษัท เอเชีย จํากัด ไดติดตอขอเชารถจากกิจการ โดยไดทําการตกลงเชารถจํานวน              
1 อาทิตย  ระหวางวันท่ี 1-7 เมษายน 2550  จํานวน 3 คัน ในราคาวันละ 3,500 บาทตอคัน  ซ่ึงเปน
ราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว    จากนั้นวันท่ี 1 มีนาคม 2550 บริษัท  เอเชีย จํากัด ทําการโอนเงิน  
คาเชารถเพื่อเปนการมัดจําไวจํานวน 60 % ของราคาท้ังหมด   กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

1 มี.ค. 2550
 
  

Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
      Cr.รายไดรับลวงหนา  
            ภาษีขายรอเรียกเก็บ 

44,100.- 
 

 
41,214.95 
2,885.05 

   
 ณ วันท่ี 15 เมษายน 2550  กิจการจัดทําใบแจงหนี้เพื่อสงไปยังบริษัท เอเชีย จํากัด เพื่อเรียก
เก็บเงินสวนท่ีเหลือ  กิจการมีการรับรูเปนรายไดโดยการบันทึกบัญชีดังนี้ 

15 เม.ย 2550    Dr. ลูกหนี-้บจก.  เอเชีย  
       รายไดรับลวงหนา 
        Cr.รายไดจากการใหบริการเชารถ  
              ภาษขีายรอเรียกเกบ็           

29,400.- 
41,214.95 

 
 

68,691.59 
1,923.36 
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 วันท่ี 30 เมษายน 2550 บริษัท เอเชีย จํากัด ไดจัดสงเช็คเพื่อชําระคาเชารถสวนท่ีเหลือ
พรอมกับแนบหนังสือรับรองหัก ณ ท่ีจายมายังกิจการดวย 

30 เม.ย. 2550
  

Dr. เงินฝากธนาคาร 
      ภาษีหกั ณ ท่ีจาย (68,691.59×5%) 
      ภาษีขายรอเรียกเก็บ 
      Cr. ลูกหนี-้บจก. เอเชีย 
             ภาษีขาย 

25,965.40 
3,434.60 
4,808.41 

 
 
 

29,400.- 
4,808.41 

 
 
3.2  การบันทึกบัญชีวงจรคาใชจายจายและเจาหนี้ 

ในการดําเนินธุรกิจนําเท่ียวยอมมีท้ังรายไดและคาใชจายเกิดข้ึน และเม่ือมีการจายเงินเพื่อ
ชําระคาใชจายตาง ๆ  นั้นตองมีการบันทึกไวอยางมีระบบเพื่อประเมินผลการดําเนินงานท่ีผานมา
ของธุรกิจนําเท่ียว     โดยเปนหนาท่ีของแผนกบัญชีในการบันทึกรับรูรายจายท่ีเกิดข้ึนของธุรกิจ    
นําเท่ียวลงในสมุดบัญชีท่ีเกี่ยวของ      ซ่ึงการรับรูคาใชจายของธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญใชเกณฑ    
คงคาง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนของธุรกิจนําเท่ียวมีดังนี้ 

1)  คาใชจายจายท่ีเกิดขึ้น ณ แผนกการเงิน ไดแก 
 1.1)  เงินทดรองจาย   

เปนจํานวนเงินท่ีธุรกิจนําเท่ียวสํารองใหมัคคุเทศกเพื่อใชจายคาใชจายตางๆในการ
ใหบริการนําเท่ียวไปกอน  ธุรกิจนําเท่ียวจะไมมีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันจายเงินและ        
สมุดรายวันซ้ือ   เนื่องจากเปนรายจายท่ีเกิดข้ึนเปนประจําวันและเกิดข้ึนในแตละวันเปนปริมาณ    
ท่ีมากกอใหเกิดความยุงยาก สับสน ในการบันทึกบัญชี    แตจะบันทึกรายการเงินทดรองจายนี้ลงใน
สมุดคุมใบสํารองคาใชจายรายตัวมัคคุเทศก   โดยเม่ือมีการเบิกเงินทดรองจายโดยท่ีแผนกบัญชี
ไดรับสําเนาใบสํารองคาใชจายรวมถึงหลักฐานการจายเงินจากแผนกการเงิน   แผนกบัญชีจะบันทึก
หมายเลขใบสํารองคาใชจายและรายละเอียดตางๆ  ลงในสมุดคุมใบสํารองคาใชจายรายตัว
มัคคุเทศก   และเม่ือมัคคุเทศกมาจัดทําใบรายงานมัคคุเทศกพรอมกับแนบตนฉบับใบสํารอง
คาใชจาย    แผนกบัญชีจะบันทึกหมายเลขของใบรายงานมัคคุเทศกท่ีจัดทําลงในสมุดคุมใบสํารอง
คาใชจายซ่ึงถือเปนการควบคุมภายในของธุรกิจนําเท่ียววิธีหนึ่งท่ีใชในการควบคุมเงินทดรองจาย 
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 1.2)  คาใชจายใบรายงานมัคคุเทศก   
เปนรายงานคาใชจายท่ีมัคคุเทศกจัดทําข้ึนเพื่อช้ีแจงรายละเอียดและรายงานให

ธุรกิจนําเท่ียวทราบถึงคาใชจายท่ีไดจายในขณะท่ีมัคคุเทศกใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียว    
และเพื่อใหทราบถึงเงินทดรองจายท่ีธุรกิจนําเท่ียวไดทําการสํารองจายใหมัคคุเทศกไปกอน         
โดยคาใชจายท่ีเกิดข้ึนนั้นแผนกบัญชีจะนํามาบันทึกบัญชีลงในสมุดบัญชีตนทุนบริการ โดยจะทํา
การแยกคาใชจายเปนช่ือบัญชีตางๆ ตามท่ีมัคคุเทศกไดจายไป   และลงเปนคาใชจายของวันท่ีท่ี
มัคคุเทศกมาเบิกเงินคาใบรายงานมัคคุเทศกกับธุรกิจนําเท่ียว   โดยสมุดบัญชีตนทุนบริการนี้จะทํา
การบันทึกและสรุปจากใบรายงานมัคคุเทศกท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน  เพื่อนําไปบันทึกลงในสมุด
รายวันจายเงินและสมุดรายวันซ้ือดวยยอดรวมของแตละวัน  มีการบันทึกบัญชีดังนี้ 
ตัวอยางท่ี 14 
 ณ วันท่ี 1  มีนาคม 2550    มีมัคคุเทศกมาจัดทําใบรายงานมัคคุเทศกเพื่อขอเบิกคาใชจายท่ี
ทําการจายในการใหบริการนําเท่ียวทัวรชางเชียงดาว  จํานวนนักทองเท่ียว10 คน  ซ่ึงมีคาใชจาย
เกิดข้ึนดังนี้   คาอาหาร 1,200 บาท  (มีภาษีมูลคาเพิ่ม,รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)  คาข่ีชาง 5,600          
(มีภาษีมูลคาเพิ่ม,รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  คาธรรมเนียมเขาชมสวนสิริกิต 200 บาท คาเบ้ียเล้ียงไกด     
650 บาท  คาคอมมิชช่ันไกดจํานวน 5%ของยอดขาย  ราคาทัวรชางเชียงดาว  2,100 บาทตอคน      
ในวันท่ีใหบริการนําเท่ียว คือ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2550  มัคคุเทศกมิไดเบิกเงินทดรองจายจาก
กิจการไป   การบันทึกบัญชีสําหรับคาใชจายในใบรายงานมัคคุเทศก ดังนี้ 

1 มี.ค. 2550 Dr. คาอาหาร  
       คาข่ีชาง 
       คาธรรมเนียมเขาชม  
       คาเบ้ียเล้ียงไกด       
       คาคอมมิชช่ันไกด    
       ภาษีซ้ือ  
       Cr. เงินสด                                   

1,121.50 
5,233.64 

200.- 
650.- 

1,050.- 
444.86 

 

 
 
 
 
 
 

8,700.- 

 
 ในกรณีท่ีใบกํากับภาษีจากคาใชจายท่ีไดรับ แผนกบัญชีมิไดนําภาษีซ้ือไปจัดทํารายงาน
ภาษีซ้ือเพื่อหักออกจากภาษีขายในเดือนภาษีนั้น  จะสามารถนําไปจัดทํารายงานภาษีซ้ือในเดือน
ถัดไปไดอีก 6 เดือน  ซ่ึงจะมีวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการดังกลาวดังนี้ 
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 จากตัวอยาง แผนกบัญชีมิไดนําใบกํากับภาษีคาอาหารไปจัดทํารายงานภาษีซ้ือแตจะนําไป
จัดทํารายงานภาษีซ้ือในเดือนถัดไป การบันทึกบัญชีดังนี้ 

1 มี.ค. 2550 Dr. คาอาหาร  
       คาข่ีชาง 
       คาธรรมเนียมเขาชม  
       คาเบ้ียเล้ียงไกด       
       คาคอมมิชช่ันไกด    
       ภาษีซ้ือ 
       ภาษีซ้ือรอตัดบัญชี  
       Cr. เงินสด                                   

1,121.50 
5,233.64 

200.- 
650.- 

1,050.- 
366.36 
78.50 

 
 
 
 
 
 
 

8,700.- 
 

ในเดือนถัดไปท่ีนําภาษีซ้ือไปจัดทํารายงานภาษีซ้ือ จะมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 
1 เม.ย. 2550 Dr. ภาษีซ้ือ   

        Cr. ภาษซ้ืีอรอตัดบัญชี             
78.50  

78.50 

 
 จากตัวอยางขางตน ถาแผนกบัญชีไมนําภาษีซ้ือไปจัดทํารายงานภาษีซ้ือในเดือนถัดไป     
จะมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

1 มี.ค. 2550 Dr. คาอาหาร  
       คาข่ีชาง 
       คาธรรมเนียมเขาชม  
       คาเบ้ียเล้ียงไกด       
       คาคอมมิชช่ันไกด    
       ภาษีซ้ือ 
       ภาษีซ้ือไมขอคืน          
       Cr. เงินสด                                   

1,121.50 
5,233.64 

200.- 
650.- 

1,050.- 
366.36 
78.50 

 
 
 
 
 
 
 

8,700.- 
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  1.3)  คาใชจายท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียว  
เปนคาใชจายท่ีเปนจํานวนเงินไมมากนัก  เชน  คาขยะ  คาน้ําประปา คาโทรศัพท 

คาไฟฟา เปนตน  ซ่ึงมีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ 
ตัวอยางท่ี 15 
 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2550  กิจการจายคาขยะจํานวน 20 บาท   คาน้ําประปา  จํานวน        
1,070  บาท   คาไฟฟา 5,350 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)  และคาโทรศัพทประจําสํานักงาน    
จํานวน 4 หมายเลข   รวมท้ังส้ินเปนมูลคา 4,280 บาท  แบงเปนคาเชาหมายเลข 800  คาบริการ       
ใชโทรศัพท 3,200 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)   ซ่ึงกิจการไดทําการหักภาษีหัก ณ ท่ีจาย 5  %      
ของคาเชาและ 3%  ของคาบริการและไดแนบหนังสือรับรองการหักภาษี หัก ณ ท่ีจายในการจายคา
โทรศัพท ซ่ึงมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

15  มี.ค. 2550 Dr. คาขยะ  
      Cr. เงินสด  

20.- 
 

 
20.- 

 Dr. คาน้ําประปา  
       ภาษีซ้ือ 
       Cr. เงินสด     

1,000.- 
70.- 

 

 
 

1,070.- 

 Dr. คาไฟฟา  
       ภาษีซ้ือ  
       Cr. เงินสด  

5,000.- 
350.- 

 
 

5,350.- 
 Dr. คาโทรศัพท 

      ภาษีซ้ือ   
      Cr. เงินสด  
            ภาษีหกั ณ ท่ีจาย (800×5%+3,200×3%) 

4,000.- 
280.- 

 
 
 

 
 

4,144.- 
136.- 
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 2)  คาใชจายท่ีมีมูลคามากท่ีทําการจายผานระบบเช็ค  
ในกรณีท่ีธุรกิจนําเท่ียวตองทําการจายคาใชจายท่ีเปนจํานวนท่ีมาก   ธุรกิจนําเท่ียวจะทํา

การจายชําระคาใชจายดังกลาวดวยระบบเช็ค    คาใชจายท่ีจายผานระบบเช็ค ไดแก ท่ีพัก  คาเชารถ          
คาขนสง  ซ่ึงมีวิธีปฏิบัติในการบันทึกบัญชีดังนี้ 
ตัวอยางท่ี 16 
 โรงแรมเชียงใหม  มีนโยบายท่ีจะใหกิจการท่ีทําการสํารองหองพักกับโรงแรมตองชําระเงิน
กับโรงแรมกอนนักทองเท่ียวเขาพักเปนเวลา 1 วัน   ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2550 กิจการจายคาท่ีพัก
ใหกับโรงแรมเชียงใหมจํานวน 2 หอง หองละ 3,200 บาท  รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน  6,400 บาท 
ซ่ึงเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว โดยจายในรูปแบบของเช็ค  การบันทึกบัญชีมีดังนี้ 

15  มี.ค. 2550 Dr. คาท่ีพัก  
       ภาษีซ้ือ 
       Cr. เงินฝากธนาคาร    

5,981.31 
418.69 

 

 
 

6,400.- 

 
ตัวอยางท่ี 17 
 15  มีนาคม 2550  กิจการเชารถเต็มวันเพื่อใชในการทําทัวรเต็มวันทาตอนกับหจก. ตะวัน 
รถเชา  เปนจํานวน 1 วัน ในราคา 3,000 บาท ซ่ึงเปนราคาท่ียังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม   ส้ินวันกิจการ
จายชําระคาเชารถใหหจก. ตะวันรถเชา   โดยจายเปนเช็ค จํานวน 3,060 บาท    กิจการไดทําการหัก
ภาษีหัก ณ ท่ีจายคาเชารถ 5% ของราคาท่ีไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม   กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

15  มี.ค. 2550 Dr. คาเชารถ  
       ภาษีซ้ือ  
       Cr. เงินฝากธนาคาร  
              ภาษหีัก ณ ท่ีจาย (3,000×5%) 

3,000.- 
210.- 

 
 

3,060.- 
150.- 
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ตัวอยางท่ี 18 
 15 มีนาคม 2550  กิจการติดตอขอใชบริการขนสงผูโดยสารกับหจก. พรหมพรเดินรถ     
เปนจํานวน 3 วัน ระหวางวันท่ี 16-18 มีนาคม 2550  ในราคา 30,000 บาท เม่ือใชบริการเสร็จกิจการ
จายชําระคาขนสงใหแกหจก. พรหมพรเดินรถในรูปแบบของเช็ค  จํานวน 29,700 บาท  พรอมทํา
การหักภาษี ณ ท่ีจายไว 1 % ของมูลคาคาขนสง กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้  

18 มี.ค. 2550
  

 
 

Dr. คาขนสง  
       Cr. เงินฝากธนาคาร   
 ภาษหีัก ณ ท่ีจาย (30,000×1%) 

30,000.- 
 
 
 

 
29,700.- 

300.- 

 
  
 3)  กรณีท่ีไดรับใบแจงหนี้จากเจาหนี้และการจายชําระเงินใหแกเจาหนี้  
 เปนคาใชจายท่ีเกิดจากการที่มัคคุเทศกไดพานักทองเท่ียวไปใชบริการในขณะท่ีใหบริการ
นําเท่ียวโดยมีการลงลายมือช่ือไวกอนแลว    จึงมีการเรียกเก็บเงินจากเจาหนี้ภายหลัง เชน คาอาหาร
ขันโตก  คาข่ีชาง  คาต๋ัวเคร่ืองบิน  เปนตน 
ตัวอยางท่ี 19 
 1 มีนาคม 2550 ทาง หจก. ขันโตกเชียงใหม  ซ่ึงเปนเจาหนี้คาอาหารขันโตกของกิจการได
สงแจงหนี้คาอาหารขันโตก ประจําเดือนกุมภาพันธ  2550  จํานวนเงิน 35,000 บาท  มายังกิจการ     
ซ่ึงเปนมูลคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

1 มี.ค. 2550
  

Dr.  คาอาหาร  
        ภาษีซ้ือรอตัดบัญชี   
         Cr. เจาหนี้-หจก. ขันโตกเชียงใหม 

32,710.28 
2,289.72 

 
 

35,000.-

 
 15 มีนาคม 2550 กิจการไดสงเช็คใหแกหจก. ขันโตกเชียงใหม เพื่อจายชําระคาอาหาร 

1 มี.ค. 2550
  

Dr.  เจาหนี-้หจก.ขันโตกเชียงใหม 
        ภาษีซ้ือ  
        Cr. เงินฝากธนาคาร   
 ภาษีซ้ือรอตัดบัญชี 

35,000.- 
2,289.72 

 
 

35,000.- 
2,289.72 
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ตัวอยางท่ี 20 
 15 มีนาคม 2550 ทางปางชางแมปงสงใบวางบิลคาดูโชว  ข่ีชางประจําเดือนก.พ. 50 มายัง
กิจการ   ซ่ึงเปนจํานวนเงิน 80,000 บาท   ซ่ึงเปนจํานวนเงินท่ีมีภาษีมูลคาเพิ่มและรวมจํานวน
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว  กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

15  มี.ค. 2550 Dr. คาข่ีชาง  
       ภาษีซ้ือรอตัดบัญชี                                 

Cr. เจาหนี-้ ปางชางแมปง 

74,766.36 
5,233.64 

 
 

80,000.- 

 
 30 มีนาคม 2550 กิจการสงเช็คใหแกปางชางแมปง เพื่อจายชําระคาข่ีชางท่ีคางชําระ 

30 มี.ค.  2550
 
  

Dr. เจาหนี-้ปางชางแมปง 
       ภาษีซ้ือ   
       Cr. เงินฝากธนาคาร  
              ภาษีซ้ือรอตัดบัญชี    

80,000.- 
5,233.64 

 
 

80,000.- 
5,233.64 

 
ตัวอยางท่ี 21 
 1 มีนาคม 2550  บจก.เอสซีทัวรสงใบวางบิลคาต๋ัวเคร่ืองบินประจําเดือนมาใหกิจการ         
เปนจํานวนเงิน 45,000 บาท จะมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

1 มี.ค.  2550
 
  

Dr. คาต๋ัวเคร่ืองบิน  
       Cr. เจาหนี้-บจก. เอสซีทัวร   

45,000.- 
 

 
45,000.- 

 
 ณ 15 มีนาคม 2550  กิจการสงเช็คใหแกหจก.เอสซีทัวรเพื่อชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินท่ีคางชําระ 

15  มี.ค.  2550
 
  

Dr. เจาหนี-้บจก. เอสซีทัวร  
      Cr. เงินฝากธนาคาร             
  

45,000.- 
 

 
45,000.- 
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3.3  การบันทึกบัญชีของรายการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจนําเท่ียว   
ไดแก  การจายเงินเดือนพนักงาน  การจายประกันสังคม  การจายชําระภาษีมูลคาเพิ่ม        

การจายเงินซ้ือรถตูเพื่อใชในการใหบริการนําเท่ียว   ซ่ึงวิธีปฏิบัติทางการบันทึกบัญชีมีดังตอไปนี้ 
ตัวอยางท่ี 22 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550  กิจการจายเงินเดือนประจําเดือนมีนาคม 2550  ใหแกพนักงาน
โดยส่ังจายเช็คเพื่อเขาบัญชีพนักงานจํานวน 34 คน   เปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 182,265 บาท                
ซ่ึงราย ละเอียดของการจายเงินเดือนพนักงานมีดังตอไปนี้ 
 เงินเดือนพนักงาน      200,000.- 
 เงินประกันสังคมท่ีหักจากเงินเดือนพนักงาน 5%ของเงินเดือน   10,000.- 
 คาธรรมเนียมธนาคาร คนละ 10 บาท            340.- 
 เงินเบิกลวงหนาของพนักงาน          5,000.- 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย (ภ.ง.ด. 1 ) ท่ีหักจากเงินไดของพนักงาน       2,395.- 
กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

31 มี.ค. 2550 Dr. เงินเดือนพนักงาน  
      เงินสมทบประกันสังคม  
      Cr. เงินสด  
            เงินฝากธนาคาร  
            ประกันสังคมคางจาย  
            ภาษีหกั ณ ท่ีจายคางจาย (ภ.ง.ด. 1)      
            คาธรรมเนียมเงินเดือนคางจาย    

200,000.- 
10,000.- 

 
 

5,000.- 
182,265.- 
20,000.- 
2,395.- 

340.- 
   
 ณ วันท่ี 7 เมษายน 2550 กิจการนําภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย (ภ.ง.ด. 1 )  ซ่ึงไดหักจากเงิน 
เดือนของพนักงานไวตอนส้ินเดือนมีนาคม 2550  จํานวน 2,395 บาท  นําสงแกกรมสรรพากร           
การบันทึกบัญชีดังนี้ 

7 เม.ย.  2550 Dr.  ภาษหีัก ณ ท่ีจายคางจาย (ภ.ง.ด. 1)   
       Cr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร   

2,395.- 
 

 
2,395.- 
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 ณ วันท่ี 15 เมษายน 2550  นําเงินประกันสังคมท่ีไดหักจากเงินเดือนเดือนมีนาคม 2550 
ของพนักงานจํานวน 10,000 บาท รวมกับสวนท่ีกิจการตองจายสมทบเงินประกันสังคมอีก 10,000 
บาท  รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 20,000 บาท  นําสงใหแกสํานักงานประกันสังคม โดยจายเปนเช็ค 
ซ่ึงมีการบันทึกบัญชีดังนี้  

15 เม.ย. 2550 Dr. ประกันสังคมคางจาย  
      Cr. เงินฝากธนาคาร    

20,000.- 
 

 
20,000.- 

 
ตัวอยางท่ี 23 
 ณ  วันท่ี  31 มีนาคม  2550 กิจการมีการจัดทํารายงานภาษี ซ้ือและรายงานภาษีขาย
ประจําเดือนมีนาคม 2550  โดยมีภาษีขายจํานวน 127,201.38 บาท  และภาษีซ้ือจํานวน 49,894.16 
บาท   กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

31 มี.ค. 2550 Dr. ภาษีขาย 
      Cr.ภาษีซ้ือ 
           เจาหนี-้กรมสรรพากร   

127,201.38  
49,894.16 
77,302.22 

 
 เม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2550  กิจการไดนําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มประจําเดือนมีนาคม 2550 
ใหแกกรมสรรพากร  จํานวน 77,302.22 บาท กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 

15 เม.ย. 2550 Dr.  เจาหนี-้กรมสรรพากร 
       Cr. เงินฝากธนาคาร    

77,302.22 
 

 
77,302.22 

 
ตัวอยางท่ี 24 
 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2550 กิจการไดทําการซ้ือรถตูเพื่อใชในการใหบริการนําเท่ียว  รถตูมี
มูลคา 1,070,000 บาท   กิจการไดทําการจายเงินดาวน 200,000 บาท  ท่ีเหลือผอนชําระจํานวน 50 
งวด  งวดละ 17,120  บาท โดยจายชําระคางวดทุก ๆ วันท่ี 1 ของเดือน กิจการมีการบันทึกบัญชีดังนี้ 
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เม่ือจายเงินดาวน ธุรกิจนําเท่ียวจะทําการรับรูรถตูเปนสินทรัพยดังนี้ 
1 เม.ย. 2550 Dr. ยานพาหนะ   

       ภาษีซ้ือ            
       ภาษีซ้ือรอตัดบัญชี 
       Cr. เงินสด  
              เจาหนี ้             

1,000,000.- 
14,000.- 
56,000.- 

 
 
 

214,000.- 
856,000.- 

 
ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2550  กิจการจายชําระคางวดรถตู มีการบันทึกบัญชีดังนี ้

1 พ.ค. 2550 Dr. เจาหนี ้  
      ภาษีซ้ือ  
      Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร  
           ภาษีซ้ือรอตัดบัญชี  

17,120.- 
     1,120.- 

 
 

17,120.- 
1,120.- 

 
 
 จากการบันทึกบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวท่ีไดกลาวไวขางตน จะเห็นวาแตละรายการคาท่ี
เกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจนําเท่ียวมีการบันทึกบัญชีท่ีแตกตางกันไปตามเหตุการณหรือรายการคา 
ซ่ึงสามารถสรุปการบันทึกบัญชีของแตละรายการคาไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 5-3  แสดงการบนัทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว 

รายการ เอกสาร สมุดรายวันขัน้ตน การบันทึกบัญช ี

การบันทึกบัญชีของวงจรรายไดและลูกหนี ้
1.  รายไดคาบริการนําเที่ยว 
1.1  เมื่อบันทึกรายไดจากการใหบริการ 
        นําเที่ยวที่ยังมิไดรับเงิน    

 
 

ใบแจงหนี ้

 
 

สมุดรายวันรับเงินและ
สมุดรายวันขาย 

 
 
Dr. ลูกหนีก้ารคา 
      Cr. รายไดจากการใหบริการนําเที่ยว 
             ภาษีขายรอเรียกเก็บ 

1.2  เมื่อไดชําระเงินรายไดจากการใหบริการ  
นําเที่ยวจากลูกหนี้ 

ใบสําคัญรับเงิน/ใบกํากับภาษี/ 
หนังสือรับรองหักภาษ ี

 ณ ที่จาย 

สมุดรายวันรับเงินและ
สมุดรายวันขาย 

 Dr. เงินฝากธนาคาร 
       ภาษีหกั ณ ที่จาย  
       ภาษีขายรอเรียกเก็บ 
      Cr. ลูกหนีก้ารคา 
                ภาษีขาย 

1.3  เมื่อบันทึกรายไดจากการใหบริการนํา
เที่ยวที่ไดรับชําระในรูปแบบของเงินสด
หรือบัตรเครดิต 

ใบสําคัญรับเงิน/ใบกํากับภาษี สมุดรายวันรับเงินและ
สมุดรายวันขาย 

Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร  
      Cr. รายไดจากการใหบริการนําเที่ยว 
           ภาษีขาย  

1.4  เมื่อไดรับเงินมัดจําคาบริการนําเที่ยวไว
ลวงหนาแตยังมิไดใหบริการนําเที่ยว 

ใบสําคัญรับเงิน/สําเนา 
ใบโอนเงิน 

สมุดรายวันรับเงินและ
สมุดรายวันขาย 

 Dr. เงินฝากธนาคาร 
       Cr. รายไดรับลวงหนา 
                 ภาษีขายรอเรียกเก็บ 
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ตารางที่ 5-3  แสดงการบนัทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ) 

รายการ เอกสาร สมุดรายวันขัน้ตน การบันทึกบัญช ี
1.5  เมื่อใหบริการนําเที่ยวเสร็จสิ้นและทํา

การเรียกเก็บเงินคาบริการนําเที่ยว
สวนที่คงคางจากเงินมัดจํา 

 

ใบแจงหนี ้ สมุดรายวันรับเงินและ
สมุดรายวันขาย 

 Dr. ลูกหนีก้ารคา 
       รายไดรับลวงหนา  
       Cr. รายไดจากการใหบริการนําเที่ยว 
                 ภาษีขายรอเรียกเก็บ 

1.6  เมื่อไดรับชําระเงินรายไดคาบริการนํา
เที่ยวสวนที่เหลือ 

ใบสําคัญรับเงิน/ใบกํากับภาษี/ 
หนังสือรับรองหักภาษ ี

 ณ ที่จาย 

สมุดรายวันรับเงินและ
สมุดรายวันขาย 

 Dr.  เงินฝากธนาคาร 
        ภาษีหกั ณ ที่จาย  
        ภาษีขายรอเรียกเก็บ 
        Cr. ลูกหนี้การคา 
            ภาษีขาย 

2.  รายไดจากการใหบริการขนสง 
2.1  เมื่อบันทึกรายไดจากการใหบริการ 
       ขนสงที่ยังมิไดรับเงิน    
 

 
ใบแจงหนี ้

 
สมุดรายวันรับเงินและ

สมุดรายวันขาย 

  
Dr. ลูกหนีก้ารคา 
      Cr. รายไดจากการใหบริการขนสง 

2.2  เมื่อไดชําระเงินรายไดจากการให 
บริการขนสงจากลูกหนี ้

ใบสําคัญรับเงิน/หนังสือรับรอง
หักภาษี ณ ที่จาย 

สมุดรายวันรับเงินและ
สมุดรายวันขาย 

Dr. เงินฝากธนาคาร 
       ภาษีหกั ณ ที่จาย  
         Cr. ลูกหนี้การคา 
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ตารางที่ 5-3  แสดงการบนัทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ) 

รายการ เอกสาร สมุดรายวันขัน้ตน การบันทึกบัญช ี
2.3  เมื่อบันทึกรายไดจากการใหบริการ  

ขนสงไดรับชําระในรูปแบบของเงิน
สดหรือบัตรเครดิต 

ใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน สมุดรายวันรับเงินและ
สมุดรายวันขาย 

กรณีบุคคลธรรมดา 
Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร  
      Cr. รายไดจากการใหบริการขนสง 
กรณีผูจายเงินเปนนิติบุคคล 
Dr.  เงินสด  
          ภาษีหกั ณ ที่จาย 
         Cr.  รายไดจากการใหบริการขนสง 

2.4  เมื่อไดรับเงินมัดจําคาบริการขนสงไว
ลวงหนาแตยังมิไดใหบริการขนสง 

ใบสําคัญรับเงิน/สําเนา 
ใบโอนเงิน 

สมุดรายวันรับเงินและ
สมุดรายวันขาย 

Dr. เงินฝากธนาคาร  
         Cr. รายไดรับลวงหนา   

2.5  เมื่อใหบริการขนสงเสร็จสิ้นและทํา
การเรียกเก็บเงินคาบริการขนสงสวน
ที่คงคางจากเงินมัดจํา 

ใบแจงหนี ้
 

สมุดรายวันรับเงินและ
สมุดรายวันขาย 

 

Dr.  ลูกหนีก้ารคา 
        รายไดรับลวงหนา     
          Cr. รายไดจากการใหบริการขนสง 

2.6  เมื่อไดรับชําระเงินรายไดคาบริการ  
ขนสงสวนที่เหลือ 

 

ใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 
/หนังสือรับรองหักภาษ ี

 ณ ที่จาย 

สมุดรายวันรับเงินและ
สมุดรายวันขาย 

Dr. เงินฝากธนาคาร 
       ภาษีหกั ณ ที่จาย  
        Cr.ลูกหนีก้ารคา  

 

 113 



 114 

ตารางที่ 5-3  แสดงการบนัทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ) 

รายการ เอกสาร สมุดรายวันขัน้ตน การบันทึกบัญช ี

3.  รายไดจากการใหบริการจองที่พัก   
3.1  เมื่อไดรับชําระเงินคาที่พักจากลูกคา/

นักทองเที่ยว 
 

 
ใบสําคัญรับเงิน/ 
ใบกํากับภาษีขาย 

 
สมุดรายวันรับเงิน
และสมุดรายวนัขาย 

 
Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
      Cr.รายไดรับลวงหนา   
               ภาษีขาย 

3.2 เมื่อทําการโอนเงินคาที่พักใหแก 
        ตัวแทนจัดนําเที่ยว 

ใบสรุปยอดการขายที่พักใน 

แตละเดือน/ใบสําคัญรับเงิน/ 
ใบกํากับภาษีขาย/หนังสือ
รับรองหักภาษี ณ ที่จาย 

สมุดรายวันรับเงิน
และสมุดรายวนัขาย 

Dr. รายไดรับลวงหนา 
      ภาษีหกั ณ ที่จาย  
   Cr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
       รายไดคานายหนาจากการจําหนายที่พกั 
           ภาษีขาย  

4. รายไดจากการสํารองตั๋วเครื่องบิน   
4.1  เมื่อทําการจําหนายตั๋วเครื่องบินใหแก

นักทองเที่ยว 

 
ใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 

 
สมุดรายวันรับเงิน
และสมุดรายวนัขาย 

  
Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร  
       Cr.รายไดจากการจําหนายตั๋วเครื่องบิน 

5. รายไดจากการใหบริการเชารถ  
5.1  เมื่อบันทึกรายไดจากการใหบริการ 
       เชารถที่ยังมิไดรับเงิน    
 

 
ใบแจงหนี ้

 
 

 
สมุดรายวันรับเงิน
และสมุดรายวนัขาย 

  
Dr.  ลูกหนีก้ารคา 
       Cr. รายไดจากการใหบริการเชารถ 
                 ภาษีขายรอเรียกเก็บ            
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ตารางที่ 5-3  แสดงการบนัทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ) 

รายการ เอกสาร สมุดรายวันขัน้ตน การบันทึกบัญช ี
5.2  เมื่อไดชําระเงินรายไดจากการให 
        บริการเชารถจากลูกหนี้ 
 

ใบสําคัญรับเงิน/ใบกํากับภาษี/ 
หนังสือรับรองหักภาษ ี

 ณ ที่จาย 

สมุดรายวันรับเงินและ
สมุดรายวันขาย 

Dr.  เงินฝากธนาคาร 
       ภาษีขายรอเรียกเก็บ 
       ภาษีหกั ณ ที่จาย  
       Cr. ลูกหนี้การคา 
                 ภาษีขาย 

5.3  เมื่อบันทึกรายไดจากการใหบริการเชา
รถที่ไดรับชําระในรูปแบบของเงินสด
หรือบัตรเครดิต 

ใบสําคัญรับเงิน/ใบกํากับภาษี สมุดรายวันรับเงินและ
สมุดรายวันขาย 

กรณีผูจายเงินเปนบุคคลธรรมดา 
Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร  
      Cr. รายไดจากการใหบริการเชารถ 
               ภาษีขาย  
กรณีผูจายเงินเปนนิติบุคคล 
Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร  
       ภาษีหกั ณ ที่จาย  
       Cr. รายไดจากการใหบริการเชารถ 
                 ภาษีขาย   

 
 

 115 



 116 

ตารางที่ 5-3  แสดงการบนัทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ) 

รายการ เอกสาร สมุดรายวันขัน้ตน การบันทึกบัญช ี
5.4   เมื่อไดรับเงินมัดจําคาบริการเชารถไว 
         ลวงหนาแตยังมิไดใหบริการเชารถ 

ใบสําคัญรับเงิน/สําเนา 
ใบโอนเงิน 

สมุดรายวันรับเงินและ
สมุดรายวันขาย 

Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
      Cr.รายไดรับลวงหนา  
               ภาษขีายรอเรียกเกบ็ 

5.5  เมื่อใหบริการเชารถเสร็จสิ้นและทํา
การเรียกเก็บเงินคาบริการเชารถสวน
ที่คงคางจากเงินมัดจํา 

 

ใบแจงหนี ้ สมุดรายวันรับเงินและ
สมุดรายวันขาย 

Dr. ลูกหนีก้ารคา 
       รายไดรับลวงหนา 
        Cr.รายไดจากการใหบริการเชารถ  
            ภาษีขายรอเรียกเก็บ           

5.6  เมื่อไดรับชําระเงินรายไดคาบริการเชา 
        รถสวนที่เหลือ 

ใบสําคัญรับเงิน/ใบกํากับภาษี/ 
หนังสือรับรองหักภาษ ี

ณ ที่จาย 

สมุดรายวันรับเงินและ
สมุดรายวันขาย 

 Dr. เงินฝากธนาคาร 
      ภาษีหกั ณ ที่จาย  
      ภาษีขายรอเรียกเก็บ 
      Cr. ลูกหนีก้ารคา 
                ภาษีขาย 
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ตารางที่ 5-3  แสดงการบนัทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ) 

รายการ เอกสาร สมุดรายวันขัน้ตน การบันทึกบัญช ี

การบันทึกบัญชีวงจรรายจายและเจาหนี ้
1.  คาใชจายใบรายงานมัคคุเทศก  
     เชน  คาอาหาร คาขี่ชาง คาธรรมเนียม  

เขาชม คาเบี้ยเลี้ยงไกด   คาคอมมิชชั่น
ไกด   คาใชจายอื่น ๆ  เปนตน 

 
 

 
ใบรายงานมัคคุเทศก/ 

ใบสําคัญจาย 

 
สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวนัซื้อ 

  
Dr. คาอาหาร  
       คาขี่ชาง 
       คาธรรมเนียมเขาชม  
       คาเบี้ยเลี้ยงไกด       
       คาคอมมิชชั่นไกด    
       คาใชจายอื่น ๆ 
       ภาษีซื้อ  
         Cr. เงินสด  

2.  คาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนิน 
งานของธุรกิจนําเที่ยว  เชน  คาขยะ  
คาน้ําประปา  คาไฟฟา  คาโทรศัพท  
เปนตน 

 
 

ใบสําคัญจาย/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษซีื้อ/หนังสือรับรอง

หักภาษี ณ ที่จาย 

สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวนัซื้อ 

Dr. คาขยะ  
      คาน้ําประปา  
      คาไฟฟา 
      คาโทรศัพท  
      ภาษีซื้อ 
       Cr.  เงินสด  
               ภาษหีัก ณ ที่จาย   
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ตารางที่ 5-3  แสดงการบนัทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ) 

รายการ เอกสาร สมุดรายวันขัน้ตน การบันทึกบัญช ี
3.  คาใชจายที่มีมูลคามากที่ทําการจายผาน

ระบบเช็ค เชน คาที่พัก คาเชารถ คา
ขนสง  เปนตน  

 

ใบสําคัญจาย/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษซีื้อ/หนังสือรับรอง
หักภาษี ณ ที่จาย/สําเนาเช็ค 

สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวนัซื้อ 

Dr. คาที่พัก 
       คาเชารถ 
       คาขนสง    
       ภาษีซื้อ 
         Cr. เงินฝากธนาคาร 
              ภาษหีัก ณ ที่จาย  

4.  กรณีที่ไดรับใบแจงหนี้จากเจาหนี้ เชน  
      คาอาหาร คาขี่ชาง คาตั๋วเครื่องบิน  
      เปนตน 
 

ใบแจงหนี ้ สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวนัซื้อ 

Dr.   คาอาหาร 
        คาขี่ชาง 
        คาตั๋วเครื่องบิน  
          ภาษีซื้อรอตัดบัญชี        
        Cr. เจาหนี้การคา          

5.  การจายชําระเงินใหแกเจาหนี้ดวยเช็ค 
 
 
 

ใบสําคัญจาย/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษซีื้อ/หนังสือรับรอง
หักภาษี ณ ที่จาย/สําเนาเช็ค 

สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวนัซื้อ 

Dr.  เจาหนี้การคา 
        ภาษีซื้อ  
        Cr. เงินฝากธนาคาร 
              ภาษซีื้อรอตัดบัญชี 
              ภาษหีัก ณ ที่จาย 
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ตารางที่ 5-3  แสดงการบนัทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ) 

รายการ เอกสาร สมุดรายวันขัน้ตน การบันทึกบัญช ี
6.  การบันทึกบัญชีของการจายเงินเดือน 
     พนักงาน 

ใบสําคัญจาย/ใบรายไดพนักงาน
รายตัว/ใบทะเบียนเงินเดือนและ
คาแรงประจําเดือน  

 

สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวนัซื้อ 

Dr. เงินเดือนพนักงาน  
      เงินสมทบประกันสังคม  
      Cr. เงินสด  
            เงินฝากธนาคาร  
            ประกันสังคมคางจาย  
             ภาษีหกั ณ ที่จายคางจาย (ภ.ง.ด. 1)     
                 คาธรรมเนียมเงินเดอืนคางจาย 

7.  การบันทึกบัญชีเมื่อภาษีเงินไดหัก ณ 
    ที่จาย (ภ.ง.ด. 1) นําสงแกกรมสรรพากร 
 

หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จาย 
/ใบเสร็จรับเงินจาก
กรมสรรพากร 

สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวนัซื้อ 

 

Dr.  ภาษหีัก ณ ที่จายคางจาย (ภ.ง.ด. 1)   
       Cr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร   

8.  การบันทึกบัญชีเมื่อทําการจายเงิน 
     ประกันสังคม 

แบบฟอรมการนําสงเงินสมทบ
ประกันสังคม/ใบเสร็จรับเงิน

จากประกันสังคม 

สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวนัซื้อ 

 

Dr. ประกันสังคมคางจาย  
        Cr. เงินฝากธนาคาร  
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ตารางที่ 5-3  แสดงการบนัทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ) 

รายการ เอกสาร สมุดรายวันขัน้ตน การบันทึกบัญช ี
9.  การบันทึกบัญชีเมื่อสิ้นเดือนที่กิจการ

จัดทํารายงานภาษี รายงานภาษีขาย 
 
 

รายงานภาษีขาย 
รายงานภาษีซื้อ 

สมุดรายวันทั่วไป กรณีภาษีขายมากกวาภาษีซื้อ  
Dr. ภาษีขาย  
       Cr. ภาษีซื้อ   
             เจาหนี้-กรมสรรพากร 
กรณีภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย  
Dr. ภาษีขาย  
      ลูกหนี-้กรมสรรพากร 
      Cr. ภาษีซื้อ   

10.  การบันทึกบัญชีเมื่อนําชําระเงินภาษี 
มูลคาเพิ่มแกกรมสรรพากร 

ใบเสร็จรับเงินจาก
กรมสรรพากร/สําเนา ภ.พ.30 

สมุดรายวันทั่วไป กรณีภาษีขายมากกวาภาษีซื้อ  
Dr. เจาหนี-้กรมสรรพากร 
      Cr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
กรณีภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย  
นําไปเครดิตภาษีในเดือนถัดไป   
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ตารางที่ 5-3  แสดงการบนัทึกบัญชีของธุรกิจนําเที่ยว (ตอ) 

รายการ เอกสาร สมุดรายวันขัน้ตน การบันทึกบัญช ี
11.  การบันทึกบัญชีเมื่อกิจการซื้อรถตูเพื่อ 
        ใชในการดําเนินงานของกิจการ 

สัญญาการซื้อขายรถตู/ ใบกํากับ
ภาษีเงินดาวนรถ/ใบสําคัญจาย 

สมุดรายวันทั่วไป Dr. ยานพาหนะ   
       ภาษีซื้อ            
       ภาษีซื้อรอตัดบัญชี 
       Cr. เงินสด  
                 เจาหนี้  

12.  การบันทึกบัญชีเมื่อกิจการจายชําระ 
        คางวดรถตู 
 

ใบกํากับภาษีคางวดรถ/ 
ใบสําคัญจาย 

สมุดรายวันจายเงิน
และสมุดรายวนัซื้อ 

 

Dr. เจาหนี ้  
      ภาษีซื้อ  
      Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร  
               ภาษีซื้อรอตัดบัญชี 

 121 



 122

4.  เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีธุรกิจนําเท่ียวนํามาใชในการดําเนินธุรกิจ 
 ในยุคสมัยของโลกาภิวัฒน เทคโนโลยีใหมๆ เร่ิมเขามามีบทบาทในการดําเนินธุรกิจ      
มากข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจในดานของความรวดเร็ว สะดวกและเปนระบบ
มากยิ่งข้ึน     ธุรกิจนําเท่ียวก็เชนกันเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน
ของกิจการตองมีเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีทันสมัย และเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีธุรกิจนําเท่ียวนํามาใช
ในการดําเนินธุรกิจดังนี้ 

4.1  คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 
ธุรกิจนําเท่ียวไดมีการนําคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรมาใชในงานดานตางๆ ของ

ธุรกิจนําเท่ียวดังนี้ 
1)  งานดานแผนก Operation มีนําคอมพิวเตอรมาเพ่ือชวยในการจัดงานใหแก

มัคคุเทศกและคนขับรถพรอมกับการพิมพใบ Job Order   เพื่อเปนหลักฐานในการสั่งงานใหแก
มัคคุเทศกและคนขับรถ   เนื่องจากคอมพิวเตอรสามารถเก็บขอมูลไดมากชวยประหยัดในเร่ืองของ
ปริมาณเอกสารที่เปนกระดาษท่ีมีปริมาณมาก  สามารถเก็บขอมูลไดนาน และสามารถเรียกดูขอมูล
ไดตลอดเวลา รวดเร็ว  

2)  งานดานแผนก Booking มีการนําคอมพิวเตอรมาใชโดยเฉพาะอยางยิ่ง ธุรกิจ   
นําเท่ียวท่ีใหบริการรับจองต๋ัวเคร่ืองบิน   โดยเปนตัวแทนจําหนายต๋ัวเคร่ืองบินของสายการบินตางๆ   
ซ่ึงคอมพิวเตอรท่ีนํามาใชกับระบบจองต๋ัวเคร่ืองบิน AMADEUS หรือระบบจองต๋ัวเคร่ืองบินระบบ
อ่ืนๆ นั้น  ตองมีคุณลักษณะท่ีสามารถเขากันไดในเร่ืองของความเร็ว  ความจําของเคร่ืองและตอง
เหมาะสมกับระบบการจองต๋ัวเคร่ืองบินของสายการบินนั้นดวย  

 3)  งานดานแผนกบัญชีและการเงิน  มีการนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อชวยในการ
จัดทําบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว  ท้ังธุรกิจนําเท่ียวท่ีจัดทําบัญชีดวยระบบมือ (Manual) คอมพิวเตอรจะ
ชวยลดภาระของพนักงานบัญชีในดานของความรวดเร็ว ถูกตอง แมนยําของจํานวนตัวเลขมาก
ยิ่งข้ึน   ซ่ึงแผนกบัญชีสามารถนําโปรแกรมท่ีมีอยูในคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดทําบัญชี เชน  
โปรแกรม Microsoft Excel มาชวยจัดทํารายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขาย  การจัดทําบัญชี  แยกประเภท  
การนําโปรแกรม Microsoft Word มาชวยในการจัดทําใบแจงหนี้     สําหรับธุรกิจนําเท่ียวท่ีใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีคอมพิวเตอรเพื่อใชในการติดต้ัง
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี  จําเปนตองใชคอมพิวเตอรในการดําเนินงานทางดานบัญชีในสวน
ของการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม   การประมวลผลและการออกรายงาน    ในสวนของแผนก
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การเงินใชคอมพิวเตอรในการจัดพิมพใบสําคัญรับเงิน  ใบแจงหนี้  ใบสําคัญจาย  เปนตน    
นอกจากนี้ในสวนของแผนกบัญชีลูกหนี้จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชคอมพิวเตอรเขามาชวยในการ
เก็บขอมูลของนักทองเท่ียวเพื่อรวบรวมรายละเอียดการใหบริการแกทองเท่ียว   ซ่ึงในแตละวันแต
ละเดือนจะมีปริมาณนักทองเท่ียวและรายละเอียดการใหบริการในปริมาณท่ีมาก ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้บริษัทตัวแทนจัดนําเท่ียว 

 
 4.2  Software หรือโปรแกรมประยุกต   
 โดยเปนโปรแกรมท่ีบรรจุลงในคอมพิวเตอรเพื่อใชในการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียว      
มีดังตอไปนี้ 
  1)  โปรแกรม Microsoft Word  ซ่ึงโปรแกรมนี้มีคุณสมบัติในการจัดพิมพรายงาน
หรือเอกสารตางๆ    ธุรกิจนําเท่ียวนําโปรแกรมนี้มาใชงานสําหรับงานจัดทําเอกสาร  จดหมายขอ
ราคา  หรือพิมพหนังสือตอบรับตางๆ   ซ่ึงโดยปกติท่ัวไปคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองจะมีโปรแกรมนี้ให
เรียกใชงานไดอยูแลว 
  2)  โปรแกรม Microsoft Excel  ซ่ึงโปรแกรมนี้มีคุณสมบัติใชในทํางานเอกสารท่ี
เกี่ยวกับตาราง  เอกสารตางๆ รวมถึงตัวเลข     ซ่ึงธุรกิจนําเท่ียวนําโปรแกรมนี้มาใชงานในสวนของ
แผนก Operation ใชในการจัดทําตารางงานของมัคคุเทศกและคนขับรถ   นอกจากนี้ยังเหมาะแก
การใชงานของแผนกบัญชี     เนื่องจากโปรแกรมดังกลาวมีเมนูเกี่ยวกับการคํานวณใหเลือกใช เชน 
การรวมผลรวม  สูตรในการคํานวณตางๆ  เปนตน 
  3)  โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี  ธุรกิจนําเท่ียวนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
บัญชีท่ีมีขายในทองตลาดท่ัวไปมาใชในการจัดทําบัญชี   เนื่องโปรแกรมชวยอํานวยความสะดวก
ในการจัดทําบัญชี  ทําใหการจัดทําบัญชีเปนไปอยางรวดเร็ว  เนื่องจากเปนโปรแกรมท่ีมีระบบการ
บันทึกบัญชีจนถึงการจัดทํารายงานทางการเงินในโปรแกรมเดียว   จึงเปนท่ีนิยมสําหรับธุรกิจ        
นําเท่ียวท่ีมีปริมาณรายการคาท่ีนอยจนถึงปานกลาง   เพราะหากเปนธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีปริมาณ
รายการคามาก    และนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีนี้ไปใชจะกอใหเกิดความยุงยากในการ
กําหนดรหัสบัญชี   และหากจัดพิมพสมุดบัญชีตางๆ   รวมถึงการจัดทํารายงานทางการเงินออกมา
จะมีปริมาณเอกสารที่มาก    ซ่ึงหากวงจรรายการคาของธุรกิจนําเท่ียวขนาดใหญท่ีมีความสลับ  
ซับซอน  และมีความยืดหยุน โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีนี้จะไมสามารถรองรับได  รายงาน
ทางการเงินท่ีจัดทําออกมาจะไมสะทอนผลการดําเนินงานของกิจการท่ีแทจริง   ดังนั้นธุรกิจนําเท่ียว
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บางแหงท่ีมีขนาดของกิจการคอนขางใหญและมีรายการคาท่ีมีปริมาณมากจะทําการลงทุนในดาน
ของระบบบัญชี  กลาวคือ  จะทําการจัดจางโปรแกรมเมอรพรอมท้ังสํานักงานบัญชีมาวางระบบ
บัญชีท่ีใชคอมพิวเตอรในการจัดทําโดยเฉพาะของแตละกิจการ       
  4)  โปรแกรมท่ีใชบันทึกรายละเอียดของการใชบริการของนักทองเท่ียวซ่ึงเปน
โปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับงานของแผนกบัญชีลูกหนี้เปนอยางมาก     เนื่องจากในการรวบรวม
รายละเอียดการใชบริการของนักทองเท่ียวมีปริมาณมากในแตละวัน    ดังนั้นหากมีการจัดทํา
รายละเอียดการใชบริการของนักทองเท่ียวเพื่อแยกเก็บเงินจากลูกหนี้ดวยการจัดทําดวยระบบมือนั้น
จะทําใหเสียเวลามากและมีเกิดขอผิดพลาดข้ึนได     เนื่องจากปริมาณขอมูลมีการมากในแตละเดือน
การนําโปรแกรมนี้มาใชจะชวยประหยัดในเร่ืองของเวลา    และยอดลูกหนี้ท่ีไดจะเปนยอดท่ีถูกตอง  
ซ่ึงโปรแกรมดังกลาวธุรกิจนําเท่ียวอาจทําการจางโปรแกรมเม่ือมาจัดทําหรือสรางโปรแกรม       
โดยท่ีโปรแกรมนี้มีระบบการทํางานท่ีรองรับการปฏิบัติงานดังตอไปนี้    สามารถบันทึกรายช่ือ
นักทองเท่ียว  หมายเลขอางอิงของนักทองเท่ียว  โปรแกรมนําเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวใชบริการ  จํานวน
นักทองเท่ียว  ราคาทัวรตอคน  ราคารวม  โดยประมวลผลเปนยอดรวมในแตละเดือน โดยแยกตาม
บริษัทจัดนําเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวใชบริการ   นอกจากน้ีหากเปนธุรกิจนําเท่ียวขนาดเล็กหรือมี
ปริมาณรายละเอียดการใชบริการของนักทองเท่ียวไมมากนัก  จะนําโปรแกรม Microsoft Excel         
มาชวยในการจัดทํา  เพื่อช้ีแจงรายละเอียดในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้บริษัทตัวแทนจัดนําเท่ียว
แทนการจางโปรแกรมเมอรมาวางโปรแกรมให   เนื่องจากมีคาใชจายในการวางระบบโปรแกรม
คอนขางสูง 
   
 4.3  อินเตอรเน็ทความเร็วสูง 
 ธุรกิจนําเท่ียวหลายแหงไดจัดทําเว็บไซตกิจการของตนเองเพ่ือแนะนําการใหบริการ         
นําเท่ียวของกิจการเพื่อเผยแพรสูสาธารณชนท่ัวโลก   ซ่ึงบุคคลท่ัวไปหรือนักทองเท่ียวสามารถเขา
ชมเว็บไซตของธุรกิจนําเท่ียวโดยผานทางอินเตอรเน็ท     นอกจากนี้นักทองเท่ียวหรือบุคคลท่ัวไปที่
เขาชมเวปไซตของธุรกิจนําเท่ียวสามารถทําการสํารองทัวรผานทางอินเตอรเน็ทไวลวงหนาโดยมี
การจายชําระเงินคาบริการนําเท่ียวผานทางบัตรเครดิตหรือโอนเงินผานธนาคาร   และอินเตอรเน็ท
ยังมีความสําคัญกับธุรกิจนําเท่ียวในเรื่องของการสํารองทัวรของตัวแทนจัดนําเท่ียวผานทางอีเมล
ของธุรกิจนําเท่ียว   ในกรณีท่ีเปนการเรงดวน ไมสามารถจัดสงทางโทรสารหรือไปรษณียได    
รวมถึงการติดตอส่ือสารกับตัวแทนจัดนําเท่ียวและนักทองเท่ียวผานทางอินเตอรเน็ทหรือการคนหา
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ขอมูลเกี่ยวกับการนําเท่ียวเพื่อใหบริการแกนักทองเท่ียว   การสํารองท่ีนั่งต๋ัวเคร่ืองบินบางสายการ
บินรวมถึงสายการบินท่ีใชระบบสํารองท่ีนั่งอะมาดิอุส (AMADEUS)  มีการใชอินเตอรเน็ทเขามา
ชวยในการสํารองท่ีนั่งต๋ัวเคร่ืองบิน    ตามที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวาอินเตอรเน็ทมีความสําคัญกับ
ธุรกิจนําเท่ียวเปนอยางมาก     
 
 4.4  เคร่ืองรูดบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติ 
 ธุรกิจนําเท่ียวไดอํานวยความสะดวกและเพ่ิมทางเลือกในการจายชําระเงินใหแก
นักทองเท่ียวดวยการนําเท่ียวผานบัตรเครดิต  โดยท่ีธุรกิจนําเท่ียวติดต้ังเคร่ืองรูดบัตรเครดิตแบบ
อัตโนมัติ      ซ่ึงธุรกิจนําเท่ียวตองเปดบัญชีกระแสรายวันกับทางธนาคารเพื่อท่ีธนาคารจะนําเงินเขา
บัญชีของธุรกิจนําเท่ียวเม่ือมีการรูดบัตรเครดิตผานเคร่ืองรูดบัตรอัตโนมัติ  และติดตอขอติดต้ัง
เคร่ืองรูดบัตรเครดิตกับทางธนาคาร     หากทางธนาคารอนุมัติใหติดต้ังเครื่องรูดบัตรเครดิตแบบ
อัตโนมัติ   ธนาคารจะใหเลขท่ีรหัสรานคาแกกิจการและเคร่ืองรูดบัตรเครดิตของธนาคารโดยท่ัวไป
จะรับเฉพาะบัตรเครดิตประเภท VISA CARD  และ MASTER CARD  เทานั้น   สําหรับบัตรเครดิต
ประเภทอ่ืนๆ   ธุรกิจนําเท่ียวจะติดตอขอติดต้ังเคร่ืองรูดบัตรเครดิตนั้นกับทางบริษัทเจาของบัตร
โดยเฉพาะ    และธุรกิจนําเท่ียวตองทําการสมัครเปนสมาชิก   มีหมายเลขบัญชีของบัตรเครดิต
ประเภทนั้นดวย  เชน  บัตรเครดิต AMERICAN EXPRESS  ตองติดตอขอเคร่ืองรูดบัตรเครดิตของ
บัตรเครดิต AMERICAN EXPRESS  กับ  บริษัท อเมริกัน เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด  และ
ธุรกิจนําเท่ียวตองเปนสมาชิกบัตร AMERICAN EXPRESS  ดวย  เปนตน 
 
 4.5  เคร่ืองโทรสาร  
  เปนอุปกรณการส่ือสารอีกประเภทหนึ่งท่ีสามารถสงรูปภาพหรือขอมูลทางไกลไดโดยใช
เทคโนโลยีของการถายภาพแลวสงผานทางสายโทรศัพท   ซ่ึงธุรกิจนําเท่ียวมีการติดต้ังภายใน
สํานักงานเพื่อใชในการติดตอส่ือสารกับกิจการคูคาท่ีทําธุรกิจตอกัน เชน บริษัทตัวแทนจัดนําเท่ียว 
โรงแรม  นักทองเท่ียว  เปนตน    ในกรณีท่ีตองการสงเอกสารหรือขอมูลมายังธุรกิจนําเท่ียวหรือ
ธุรกิจนําเท่ียวตองการสงขอมูลเอกสารตางๆ ไปยังสถานท่ีตางๆ จะทําการสงผานเคร่ืองโทรสาร
เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วในการสงขอมูลหรือเอกสาร 
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 4.6  เคร่ืองถายเอกสาร   
 เปนอุปกรณสํานักงานท่ีธุรกิจนําเท่ียวมีไวเพื่อใชในสํานักงาน  เพื่อถายเอกสําเนาเอกสาร
ตางๆ ท่ีใชในการดําเนินธุรกิจของธุรกิจนําเท่ียวไวเปนหลักฐาน  เชน  แผนกบัญชีลูกหนี้ทําการถาย
สําเนา Voucher  การจองทัวรของนักทองเท่ียวเพื่อเปนหลักฐานในการเรียกเก็บเงินกับตัวแทน      
จัดนําเท่ียว    แผนกการเงินถายสําเนาบัตรประชาชนของผูรับเงินในกรณีท่ีผูรับเงินเปนบุคคล
ธรรมดาและไมมีใบเสร็จรับเงิน  เปนตน 
 
 
5.  ทางเดินเอกสารในการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียว 
 ในการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียวเปนการดําเนินงานท่ีตองทํางานรวมกันระหวางแผนก
ตางๆ ภายในองคกร เพื่อการใหบริการของธุรกิจนําเท่ียวเปนไปอยางเปนระบบ และสามารถ
ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว รวมถึงการใหบริการนําเท่ียวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงการดําเนินงานนี้จําเปนอยางยิ่งท่ีตองใชเอกสารแบบฟอรมตาง ๆ พื่อเปนหลักฐานในการ
ติดตอส่ือสาร ประสานงานระหวางแผนก   ซ่ึงธุรกิจนําเท่ียวจะกําหนดทางเดินเอกสารในการ
ดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียวเพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยแบงออกเปน  2  วงจร คือ 
 5.1  ทางเดินเอกสารของวงจรรายไดและลูกหนี้  
 5.2  ทางเดินเอกสารของวงจรคาใชจายและเจาหนี้  
 
 
5.1 ทางเดินเอกสารของวงจรรายไดและลูกหนี้ 
 เปนทางเดินเอกสารของวงจรท่ีเกี่ยวของกับรายรับท่ีไดรับจากการใหบริการนําเท่ียวซ่ึง
อาจจะไดรับเปนเงินสด หรือไดรับชําระคาบริการเปนบัตรเครดิต   หรืออาจจะยังไมไดรับชําระเงิน
หลังจากการใหบริการส้ินสุด  โดยธุรกิจนําเท่ียวถือวารายการที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนเปนลูกหนี้ของ
ธุรกิจนําเท่ียว   วงจรรายไดแบงไดตามประเภทของท่ีมาของรายไดดังตอไปนี้ 
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 1)  วงจรรายไดจากการใหบริการนําเท่ียว  สามารถแบงออกเปน 2 วงจรดังนี ้
1.1)  รายไดจากการใหบริการนําเท่ียวท่ียังไมไดรับเงิน 
จุดเร่ิมตนของวงจรรายไดจากการใหบริการนําเท่ียวเร่ิมจากการท่ีตัวแทนจัด       

นําเท่ียวสงรายละเอียดการสํารองทัวรของนักทองเท่ียว ซ่ึงเรียกวา “ใบงาน” มาใหทางธุรกิจนําเท่ียว 
โดยท่ีตัวแทนจัดนําเท่ียวไดเก็บเงินคาทัวรจากนักทองเท่ียวแลวเรียบรอย   และแผนก Booking ของ
ธุรกิจนําเท่ียวจะเปนผูรับใบงานท่ีทําการสงมายังธุรกิจนําเท่ียว 
          เม่ือไดรับใบงานแผนก Booking จะสํารองท่ีพัก อาหาร ชาง เรือ แพ  ตาม
โปรแกรมทัวรท่ีนักทองเท่ียวสํารองมา  จากนั้นแผนก Booking จะสงใบงานใหแกแผนก Operation     
จากนั้นแผนก Operation จะจัดงานใหแกมัคคุเทศกและคนขับรถ   พรอมแจงงานใหแกมัคคุเทศก
และคนขับรถทราบโดยแจงทางโทรศัพท  และเขียนใบ Job Order เปนหลักฐานในการแจงงาน  

 จากน้ันเปนหนาท่ีของมัคคุเทศกในการใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียวจน
ส้ินสุดโปรแกรมทัวร    และทําการเก็บ Voucher ท่ีตัวแทนจัดนําเท่ียวไดออกใหนักทองเท่ียวเพื่อ
เปนหลักฐานในการใชบริการ    ข้ันตอนตอมามัคคุเทศกมีหนาท่ีจัดทําใบรายงานมัคคุเทศกเพื่อทํา
การเบิกคาเบ้ียเล้ียงในการใหบริการนําเท่ียวแกนักทองเท่ียว   และคาใชจายตางๆ ท่ีไดทําการจายไป  
พรอมกับนําสง Voucher  ท่ีเรียกเก็บจากนักทองเท่ียวใหแกแผนกบัญชีลูกหนี้  

แผนกบัญชีลูกหนี้มีหนาท่ีในการรวบรวมรายละเอียดในการทําทัวรตางๆ โดยนํา
สําเนาใบรายงานมัคคุเทศกมาตรวจสอบการใหบริการนําเท่ียวของมัคคุเทศกพรอมกับการ
ตรวจสอบกับใบ Job Order  และใบงานท่ีตัวแทนจัดนําเท่ียวสงมาให  รวมถึง Voucher  ท่ีมัคคุเทศก
เรียกเก็บจากนักทองเท่ียวตอนท่ีส้ินสุดการใหบริการนําเท่ียว   เพื่อจัดทําใบแจงหนี้สงไปเก็บเงินกับ
ตัวแทนจัดนําเท่ียว  โดยใชคอมพิวเตอรชวยในการรวบรวมรายละเอียดบริการนําเท่ียว  

 จากน้ันจะสงใบแจงหนี้ไปใหตัวแทนจัดนําเท่ียว  และเม่ือตัวแทนจัดนําเท่ียวได
ตรวจสอบใบแจงหนี้ท่ีสงไปและเห็นวาถูกตองตรงกันจะจายเงินโดยจายเปนเช็คหรือโอนเงินผาน
ทางธนาคาร    โดยท่ีตัวแทนจัดนําเท่ียวจะหักภาษี ณ  ท่ีจายไวในฐานะท่ีผูจายเงินเปนนิติบุคคล   
และจายเงินคาบริการใหแกนิติบุคคลดวยกันในอัตรารอยละ 3 ของมูลคาคาบริการกอนภาษี 
มูลคาเพิ่ม    พรอมท้ังออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายสงใหธุรกิจนําเท่ียว   และเม่ือ
ธุรกิจนําเท่ียวไดรับเช็คหรือเงินเขาบัญชีเรียบรอยแลว   แผนกบัญชีลูกหนี้จะออกใบกํากับภาษีขาย
สงไปใหแกตัวแทนจัดนําเท่ียว  
 (ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง  หนา 223-224) 
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  1.2)  รายไดคาบริการนําเท่ียวท่ีไดรับเปนเงินสดหรือบตัรเครดิต   
 จุดเร่ิมตนของวงจรนี้เร่ิมจากการที่มัคคุเทศกไดรับใบ Job Order จากแผนก 

Operation ใหไปรับนักทองเท่ียวจากสนามบินหรือสถานีรถไฟ     มัคคุเทศกจะใชความสามารถ
ทางดานภาษาและใหขอมูลการทองเท่ียวแกนักทองเที่ยวเพื่อเสนอขายทัวรใหแกนักทองเท่ียว     
และเม่ือนักทองเท่ียวตกลงซ้ือทัวร   มัคคุเทศกจะออกบิลขายทัวรเพื่อเปนหลักฐานในการรับชําระ
เงินจากนักทองเท่ียว   

 เม่ือมัคคุเทศกไดรับเงินคาทัวรจากนักทองเท่ียวแลวมีหนาท่ีนําเงินจายคืนใหแก    
ผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีของธุรกิจนําเท่ียว   และเม่ือผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี
ไดรับเงินคาทัวรจากมัคคุเทศกเรียบรอยจะประทับตราคําวา “จายแลว” พรอมกับลงวันท่ีท่ีไดรับเงิน
ลงในสําเนาบิลขายทัวรแลวเก็บเขาแฟม  
  แผนกการเงินมีหนาท่ีในการตรวจสอบสําเนาบิลขายทัวรในแฟมของผูมีอํานาจ
หรือหัวหนาแผนกบัญชีวาไดรับเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวหรือไม  และหากตรวจสอบแลววาผูมี
อํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีประทับตรา “จายแลว”  แผนกการเงินจะจัดทําใบสําคัญรับเงินข้ึนมา
เพื่อใหหัวหนาแผนกบัญชีทําการเซ็นตอนุมัติการรับเงิน    เม่ือแผนกการเงินไดรับใบสําคัญรับเงิน 
จากผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีจะออกใบกํากับภาษีขายสําหรับเงินคาทัวรท่ีไดรับ  
  ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวชําระเงินในรูปแบบของบัตรเครดิตนี้ มัคคุเทศกมีหนาท่ีตอง
ออกบิลขายทัวรตามปกติ    และระบุหมายเลขบัตรลงในบิลขายทัวรเพื่อใหทราบวานักทองเท่ียว
ชําระในรูปแบบบัตรเครดิต     
(ดังรูปทางเดนิเอกสารในภาคผนวก ง  หนา 226) 
 
 2)  วงจรรายไดจากการใหบริการขนสง (Transfer) สามารถแบงออกเปน 2 วงจร ดังนี้ 
  2.1)  รายไดคาบริการขนสงท่ียังมิไดรับชําระ     
  จุดเร่ิมตนของวงจรรายไดจากการใหบริการขนสงเร่ิมตนจากแผนก Booking         
ไดรับใบงานจากตัวแทนจัดนําเท่ียว  วามีนักทองเท่ียวทําการสํารองการรับนักทองเท่ียวจาก
สนามบินหรือสถานีรถไฟไปยังท่ีพัก (Transfer In) และการสงนักทองเท่ียวจากท่ีพักไปยังสนามบิน
หรือสถานีรถไฟ (Transfer Out)   หากในใบงานท่ีไดรับมีจํานวนนักทองเท่ียวเปนปริมาณมากไม
สามารถใชรถตูในการรับ-สงนักทองเท่ียว  และในกรณีท่ีธุรกิจนําเท่ียวมีเฉพาะรถตูหรือรถบัสกลาง 
(นักทองเท่ียวไมเกิน 16 คน) แผนก Booking มีหนาท่ีจองรถบัสใหญจากกิจการท่ีใหบริการรถเชาท่ี
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ธุรกิจนําเท่ียวมีการตกลงทําสัญญาเชารถ (Contact) กันอยูเพื่อนัดหมายวัน เวลา ท่ีรับ-สงนัก 
ทองเท่ียว 
  แผนก Booking จะสงใบงานไปยังแผนก Operation เพื่อจัดรถรับ-สงนักทองเท่ียว   
พรอมท้ังจัดมัคคุเทศกเพื่อใหบริการรับสงและทําการเก็บ Voucher Transfer  จากนักทองเท่ียวเพื่อ
ใชเปนหลักฐานในการเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจัดนําเท่ียว   และแผนก Operation จะทําการแจงงาน
ใหแกมัคคุเทศกและคนขับรถทราบโดยแจงทางโทรศัพท และจัดทําใบ Job Order เปนหลักฐานใน
การแจงงาน   

 จากน้ันเปนหนาท่ีของมัคคุเทศกในการใหบริการรับ-สงนักทองเท่ียวใหเรียบรอย            
และระหวางท่ีมัคคุเทศกไปรับนักทองเท่ียวจากสนามบิน   มัคคุเทศกจะใชความสามารถทางดาน
ภาษาใหขอมูลการทองเท่ียวแกนักทองเท่ียวเพ่ือทําการเสนอขายทัวร  และเม่ือนักทองเท่ียวตกลง 
ซ้ือทัวร   มัคคุเทศกจะออกบิลขายทัวรใหแกนักทองเท่ียว   ซ่ึงจะเขาสูวงจรรายไดจากการใหบริการ
นําเท่ียวท่ีไดรับชําระเปนเงินสดหรือบัตรเครดิตตอไป           

 ข้ันตอนตอมาเม่ือมัคคุเทศกไดใหบริการรับ-สงนักทองเท่ียวเปนท่ีเรียบรอยแลว     
มัคคุเทศกมีหนาท่ีจัดทําใบรายงานมัคคุเทศกเพื่อเบิกคาเบ้ียเล้ียงในการรับ-สงนักทองเท่ียวพรอมกับ
นําสง Voucher  Transfer ท่ีเรียกเก็บจากนักทองเท่ียวใหแกแผนกบัญชีลูกหนี้    

 แผนกบัญชีลูกหนี้มีหนาท่ีในการรวบรวมรายละเอียดในการรับ-สงนักทองเท่ียว   
โดยนํา Job Order ตรวจสอบกับใบงานท่ีตัวแทนจัดนําเท่ียวสงให  ตรวจสอบกับใบรายงาน
มัคคุเทศก และตรวจสอบกับ Voucher Transfer ท่ีเรียกเก็บจากนักทองเท่ียว และเม่ือแผนก
บัญชีลูกหนี้เห็นวาถูกตอง ครบถวน  แผนกบัญชีลูกหนี้ จะจัดทําใบแจงหนี้สงไปเก็บเงินตัวแทน    
จัดนําเท่ียว โดยใชคอมพิวเตอรชวยในการรวบรวมรายละเอียดการรับ-สงนักทองเท่ียว    

 เม่ือตัวแทนจัดนําเท่ียวไดรับใบแจงหนี้และตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองตรงกัน     
จะจายเงินโดยจายเปนเช็คหรือโอนเงินผานทางธนาคาร  โดยท่ีตัวแทนจัดนําเท่ียวจะหักภาษี ณ      
ท่ีจายไวในฐานะท่ีผูจายเงินเปนนิติบุคคล   และจายเงินคาขนสงใหแกนิติบุคคลดวยกันในอัตรา  
รอยละ 1 ของมูลคาคาขนสง  พรอมท้ังออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายสงใหธุรกิจ
นําเท่ียว 
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   เม่ือธุรกิจนําเท่ียวไดรับเช็คหรือเงินเรียบรอยแลว   แผนกบัญชีลูกหนี้จะออกเสร็จ
รับเงินสงไปใหแกตัวแทนจัดนําเท่ียว  เนื่องจากการใหบริการขนสงนี้ตามประมวลรัษฎากรได
กําหนดใหเปนรายไดท่ีไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม    ดังนั้นธุรกิจนําเท่ียวจะออกใบเสร็จรับเงิน
ใหแกตัวแทนจัดนําเท่ียว   
(ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง  หนา 227-228) 
 
  2.2)  วงจรรายไดคาขนสงท่ีไดรับเปนเงนิสดหรือบัตรเครดิต 

 วงจรนี้เร่ิมตนจากการท่ีแผนก Booking ไดรับสํารองการรับ-สงนักทองเท่ียวทาง
อินเตอรเนทหรือไดรับการจองจากนักทองเที่ยวโดยตรง   เม่ือไดรับสํารองการรับ-สงจากนัก 
ทองเท่ียว และนักทองเท่ียวจายชําระคาขนสงใหแกธุรกิจนําเท่ียวโดยตรง   แผนก Booking จะออก
การบิลขายทัวรใหแกนักทองเท่ียว     

จากนั้นแผนก Booking จะนําสําเนาบิลขายทัวรสงใหแผนก Operation           
แผนก Operation จะแจงงานใหแกมัคคุเทศกและคนขับรถโดยแจงทางโทรศัพท  และจัดทําใบ Job 
Order เปนหลักฐานในการแจงงาน  

 เม่ือมัคคุเทศกไดรับใบงานจากแผนก Operation จะไปรับนักทองเท่ียวจาก
สนามบินหรือสถานีรถไปเพ่ือสงไปยังท่ีพัก   ระหวางท่ีมัคคุเทศกไปรับนักทองเท่ียวจากสนามบิน
หรือสถานีรถไฟ  มัคคุเทศกจะใชความสามารถทางดานภาษาใหขอมูลการทองเท่ียวแกนักทองเท่ียว
เพื่อทําการเสนอขายทัวร   และเม่ือนักทองเท่ียวตกลงซ้ือทัวร  มัคคุเทศกจะออกบิลขายทัวรใหแก
นักทองเท่ียว ซ่ึงจะเขาสูวงจรรายไดจากการใหบริการนําเท่ียวท่ีไดรับชําระเปนเงินสดหรือบัตร
เครดิตตอไป  

 เม่ือมัคคุเทศกไดใหบริการรับ-สงนักทองเท่ียวเปนท่ีเรียบรอยแลว  มัคคุเทศกมี
หนาท่ีจัดทําใบรายงานมัคคุเทศกเพื่อเบิกคาเบี้ยเล้ียงในการรับ-สงนักทองเท่ียว   และเม่ือมัคคุเทศก
ไดรับเงินคารับ-สงนักทองเท่ียว (Transfer) จากนักทองเท่ียวแลวมีหนาท่ีนําเงินสงใหแกผูมีอํานาจ
หรือหัวหนาแผนกบัญชีพรอมกับสําเนาบิลขายทัวร   

 และเม่ือผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีไดรับเงินคาทัวรจากมัคคุเทศกเรียบรอย
แลวจะประทับตราคําวา “จายแลว”   พรอมกับลงวันท่ีท่ีไดรับเงินลงในสําเนาบิลขายทัวรแลวเก็บ
เขาแฟม    แผนกการเงินมีหนาท่ีในการตรวจสอบสําเนาบิลขายทัวรในแฟมของผูมีอํานาจ หรือ
หัวหนาแผนกบัญชีวาไดรับเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวหรือไม   และหากตรวจสอบแลววาผูมีอํานาจ
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หรือหัวหนาแผนกบัญชีประทับตรา “จายแลว”   แผนกการเงินจะจัดทําใบสําคัญรับเงินเพื่อให
หัวหนาแผนกบัญชีเซ็นตอนุมัติการรับเงิน    

 เ ม่ือแผนกการเ งินได รับใบสําคัญรับเ งินจากหัวหนาแผนกบัญชีจะออก
ใบเสร็จรับเงินสําหรับเงินคารับ-สงนักทองเท่ียว (Transfer) ท่ีไดรับ   เนื่องจากการใหบริการขนสง
นี้ตามประมวลรัษฎากรไดกําหนดใหเปนรายไดท่ีไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม   ดังนั้นธุรกิจ      
นําเท่ียวจึงออกใบเสร็จรับเงิน   

 ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวชําระเงินในรูปแบบของบัตรเครดิตนี้    มัคคุเทศกมีหนาท่ี
ออกบิลขายทัวรตามปกติ    แตจะระบุหมายเลขบัตรลงในบิลขายทัวรเพื่อใหทราบวานักทองเท่ียว   
รายน้ีชําระเงินในรูปแบบบัตรเครดิต    
(ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง  หนา 229) 
 
 3)  วงจรรายไดจากการใหบริการสํารองท่ีพัก/ขายท่ีพัก   
 ในกรณีนี้ธุรกิจนําเท่ียวเปนตัวแทนสํารองท่ีพักใหแกตัวแทนจัดนําเท่ียว   ซ่ึงจุดเร่ิมตนของ
วงจรนี้เร่ิมตนจากนักทองเท่ียวติดตอกับธุรกิจนําเท่ียววาตองการสํารองท่ีพักหรือซ้ือท่ีพักใน
โรงแรมตางๆ    แผนก Booking มีหนาท่ีใหบริการและใหขอมูลรายละเอียดของโรงแรมตางๆ        
ท่ีนักทองเท่ียวตองการพัก เชน รายละเอียดของหองพักของแตละโรงแรม  ราคาของหองพักแตละ
ประเภท  ราคาหองพัก เปนตน  

หลังจากนักทองเท่ียวไดตัดสินใจเลือกโรงแรมท่ีตองการพักแลว แผนก Booking จะติดตอ
กับทางโรงแรมวามีหองพักตามท่ีนักทองเท่ียวตองการวางหรือไม   และหากทางโรงแรมแจงวามี
หองวาง   แผนก booking จะสํารองหองพักกับแผนก Reservation ของโรงแรมทางโทรศัพท   
จากนั้นแผนก Booking จะเรียกเก็บเงินจากนักทองเท่ียวโดยออกบิลขายทัวรใหแกนักทองเท่ียว  
 จากน้ันแผนก Booking  จะติดตอกับตัวแทนจัดนําเท่ียวโดยแจงใหกับตัวแทนจัดนําเท่ียว
ทราบวามีนักทองเท่ียวซ้ือท่ีพักกับทางธุรกิจนําเท่ียว   และขอใหตัวแทนจัดนําเท่ียวออกใบจองที่พัก 
(Voucher)ในนามของตัวแทนจัดนําเท่ียว  และสงโทรสารใบจองท่ีพักนี้ใหแกธุรกิจนําเท่ียวเพื่อท่ี
ธุรกิจนําเท่ียวจะไดสงใบจองท่ีพักนี้ไปยังโรงแรมท่ีนักทองเท่ียวพัก   เพื่อยืนยันการจองการเขาพัก
ของนักทองเท่ียว   และนักทองเท่ียวจะใชบิลขายทัวรท่ีทางธุรกิจนําเท่ียวออกใหเปนหลักฐานใน
การเขาพักกับทางโรงแรม  
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จากน้ันแผนก Booking  จะนําเงินท่ีไดรับจากการขายท่ีพักนําสงใหแกผูมีอํานาจหรือ
หัวหนาแผนกบัญชีพรอมกับบิลขายทัวร   ทางผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีจะประทับตราคํา
วา  “จายแลว” พรอมกับลงวันท่ีท่ีไดรับเงินลงในสําเนาบิลขายทัวรแลวเก็บเขาแฟม    แผนกการเงิน
จะมีหนาท่ีในการตรวจสอบกับสําเนาบิลขายทัวรในแฟมของผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีวา
ไดรับเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวหรือไม   และหากตรวจสอบแลววาผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี
ประทับตรา “จายแลว”   แผนกการเงินจะจัดทําใบสําคัญรับเงิน เพื่อใหหัวหนาแผนกบัญชีทําการ
เซ็นตอนุมัติการรับเงิน    เม่ือแผนกการเงินไดรับใบสําคัญรับเงินจากหัวหนาแผนกบัญชีจะออก
ใบกํากับภาษีขายใหแกนักทองเท่ียวสําหรับเงินคาท่ีพักท่ีไดรับ  

และหากนักทองเท่ียวชําระคาท่ีพักดวยบัตรเครดิต  แผนก Booking จะรูดบัตรเครดิตของ
นักทองเท่ียวกับเครื่องรูดบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติท่ีธุรกิจนําเท่ียวจัดต้ังไว  โดยเครื่องจะขอรหัส
อนุมัติและนําเงินเขาบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวโดยอัตโนมัติหากบัตรเครดิตของนักทองเท่ียวไดรับการ
อนุมัติ    ซ่ึงแผนก Booking ตองระบุหมายเลขบัตรเครดิตท่ีรูดไวในในบิลขายทัวรดวยวา
นักทองเท่ียวจายเงินดวยบัตรเครดิต   
 ตอนส้ินเดือนแผนกการเงินมีหนาท่ีในการรวบรวมรายละเอียดการขายหองพักใหแก
นักทองเท่ียวซ่ึงเปนรายการที่เกิดข้ึนตลอดท้ังเดือน   และทําสรุปยอดขายท่ีพัก พรอมท้ังสงโทรสาร
ใหตัวแทนจัดนําเท่ียว    จากนั้นแผนกการเงินจะโอนเงินคาท่ีพักท่ีไดรับจากนักทองเท่ียวใหตัวแทน
จัดนําเท่ียว    โดยธุรกิจนําเท่ียวจะหักคานายหนาท่ีไดรับจากการขายท่ีพักไวในอัตรารอยละท่ีตกลง
กันและเม่ือตัวแทนจัดนําเท่ียวไดรับเงินโอน   จะทําการออกใบกํากับภาษีคาท่ีพักสงมาใหธุรกิจ    
นําเท่ียว  และ เม่ือไดรับใบกํากับภาษีซ้ือคาท่ีพักจากตัวแทนจัดนําเท่ียว  แผนกบัญชีจะนํามาใชใน
การจัดทํารายงานภาษีซ้ือเพื่อคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มท่ีตองชําระในแตละเดือนตอไป 
(ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง  หนา 230-231) 
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 4)  วงจรรายไดจากการสํารอง/จําหนายตั๋วเคร่ืองบิน   
 ในกรณีนี้กิจการประกอบธุรกิจนําเท่ียวและสํารองต๋ัวเคร่ืองบินจากกิจการคูคาท่ีเปน
ตัวแทนของสายการบิน   จุดเร่ิมตนของวงจรนี้เร่ิมจาก   นักทองเท่ียวติดตอสํารองท่ีนั่งต๋ัวเคร่ืองบิน   
เปนหนาท่ีของแผนก Booking ในการรับสํารองต๋ัวเคร่ืองบินจากลูกคา   แผนกBooking จะติดตอกบั
บริษัทตัวแทนจําหนายต๋ัวเคร่ืองบินท่ีเปนคูคาเพื่อเช็ควันท่ี เวลา และจุดหมายปลายทางท่ี
นักทองเท่ียวตองการจะเดินทางนั้นมีท่ีนั่งวางหรือไม   และสอบถามถึงราคาสุทธิ(Net Price)           
ท่ีกิจการคูคาเรียกเก็บกับทางธุรกิจนําเท่ียว  หากมีที่นั่งวางจะสํารองทางโทรศัพทไว  จากนั้นแผนก 
Booking จะแจงราคาตั๋วเคร่ืองบินใหแกนักทองเท่ียวทราบซ่ึงเปนราคาท่ีระบุอยูหนาต๋ัวเคร่ืองบิน 
(Ticket Price)   และหากนักทองเท่ียวตกลงซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินจะเรียกเก็บเงินจากนักทองเท่ียว         
โดยแผนก Booking จะออกบิลขายทัวรใหแกนักทองเท่ียวเพื่อเปนหลักฐานในการรับชําระเงิน    

จากน้ันแผนก Booking จะออกใบจองต๋ัวเคร่ืองบิน (Voucher ) และสงไปใหกับบริษัท
ตัวแทนสายการบินท่ีเปนคูคาเพื่อออกตั๋วเคร่ืองบินใหแกนักทองเท่ียว   เม่ือบริษัทตัวแทนสาย     
การบินไดรับใบจองต๋ัวเคร่ืองบินจะทําการออกตั๋วเคร่ืองบินพรอมกับจัดทําใบสงต๋ัว/ใบแจงหนี้     
มาใหธุรกิจนําเท่ียวเพื่อใหธุรกิจนําเท่ียวเซ็นตรับใบสงต๋ัว/ใบแจงหนี้พรอมกับรับต๋ัวเคร่ืองบินและ
สงมอบใหแกนักทองเท่ียว    สวนสําเนาใบรับต๋ัว/ใบแจงหนี้ท่ีไดเซ็นตรับแผนก Booking จะแนบ
กับใบจองต๋ัวเคร่ืองบินตนฉบับเพื่อสงใหแผนกการเงินเก็บเขาแฟมเพื่อรอครบกําหนดการชําระเงิน 

ตอมาแผนก Booking จะนําเงินท่ีไดรับจากการขายต๋ัวเคร่ืองบินนําสงพรอมกับบิลขายทัวร
ใหแกผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชี   โดยทางผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีจะประทับตรา
คําวา  “จายแลว” พรอมกับลงวันท่ีท่ีไดรับเงินลงในสําเนาบิลขายทัวรแลวเก็บเขาแฟม  จากนั้น
แผนกการเงินมีหนาท่ีในการตรวจสอบสําเนาบิลขายทัวรในแฟมของผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนก
บัญชีวาไดรับเงินเรียบรอยแลวหรือไม     และหากตรวจสอบแลววาผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนก
บัญชีประทับตรา “จายแลว” แผนกการเงินจะจัดทําใบสําคัญรับเงินข้ึนมา เพื่อใหหัวหนาแผนก
บัญชีเซ็นตอนุมัติการรับเงิน  

เม่ือแผนกการเงินไดรับใบสําคัญรับเงินจากหัวหนาแผนกบัญชีจะออกใบเสร็จรับเงิน
สําหรับเงินคาต๋ัวเคร่ืองบินท่ีไดรับ    เนื่องจากการใหบริการจําหนายต๋ัวเคร่ืองบินถือเปนการขนสง
ประเภทหนึ่งท่ีประมวลรัษฎากรไดกําหนดใหเปนรายไดท่ีไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม        
แผนกการเงินจึงออกใบเสร็จรับเงิน   
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 และหากนักทองเที่ยวชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินดวยการจายบัตรเครดิต  แผนก Booking จะรูด
บัตรเครดิตของนักทองเท่ียวกับเคร่ืองรูดบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติท่ีธุรกิจนําเท่ียวจัดต้ังไว   โดย
เคร่ืองจะขอรหัสอนุมัติและนําเงินเขาบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวโดยอัตโนมัติหากบัตรเครดิตของ
นักทองเที่ยวไดรับการอนุมัติ    โดยท่ีแผนก Booking ตองระบุหมายเลขบัตรเครดิตท่ีทําการรูดไว
ในในบิลขายทัวรดวยวานักทองเท่ียวจายเงินดวยบัตรเครดิต    
(ดังรูปทางเดนิเอกสารในภาคผนวก ง  หนา 232) 
 
 5)  วงจรรายไดจากการใหบริการเชารถพรอมคนขับ   แบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 
  5.1)  รายไดจากการใหบริการเชารถพรอมคนขับท่ียังมิไดรับชําระเงิน 
  จุดเร่ิมตนของวงจรนี้เร่ิมจากตัวแทนจัดนําเท่ียวสงใบงานหรือรายละเอียดใบจอง
การเชารถมายังธุรกิจนําเท่ียว    แผนก Booking มีหนาท่ีในการเช็ครายละเอียดของการเชารถของ
นักทองเท่ียวแตละรายวามีปริมาณของนักทองเท่ียวเปนจํานวนเทาใด    หากปริมาณของ
นักทองเท่ียวมีมากเกินกวาท่ีรถของธุรกิจนําเท่ียวจะรองรับได  ตองใชรถบัสขนาดใหญ   แผนก 
Booking มีหนาท่ีจองรถบัสใหญจากกิจการใหบริการรถเชาท่ีธุรกิจนําเท่ียวไดตกลงทําสัญญาเชารถ
ระหวางกันอยูเพื่อนัดหมายวัน เวลาท่ีตองรับ-สงนักทองเท่ียว 

 ในกรณีท่ีจํานวนนักทองเท่ียวมีไมมากนักสามารถใชรถของธุรกิจนําเท่ียวในการ
ใหบริการเชารถพรอมคนขับ   แผนก Booking จะสงใบงานไปยังแผนก Operation  เพื่อจัดรถตูและ
คนขับรถใหบริการแกนักทองเท่ียว    โดยแผนก Operation จะแจงงานใหแกคนขับรถทราบโดยแจง
ทางโทรศัพท และเขียนใบ Job Order เปนหลักฐาน  

นอกจากนี้แผนก Operation จะมอบหมายใหคนขับรถเก็บใบจองเชารถ(Voucher) 
จากนักทองเท่ียวเพื่อใชเปนหลักฐานในการเรียกเก็บเงินจากตัวแทนจัดนําเท่ียว  
    เม่ือใหบริการเชารถเปนท่ีเรียบรอยแลว    เปนหนาท่ีของแผนกบัญชีลูกหนี้ในการ
รวบรวมรายละเอียดในการทําทัวรตางๆ โดยนําสําเนา Job Order และใบงานท่ีตัวแทนจัดนําเท่ียว
สงมาใหทําการตรวจสอบกับ Voucher วาถูกตองตรงกันหรือไม   และจัดทําใบแจงหนี้เพื่อสงเก็บ
เงินกับตัวแทนจัดนําเท่ียวซ่ึงถือเปนลูกหนี้ของธุรกิจนําเท่ียว  โดยใชคอมพิวเตอรชวยในการ
รวบรวมรายละเอียดการเชารถของนักทองเท่ียว   

เม่ือตัวแทนจัดนําเท่ียวไดรับใบแจงหนี้และตรวจสอบเห็นวาถูกตองตรงกันจะ
จายเงินใหแกทางธุรกิจนําเท่ียวโดยจายเปนเช็คหรือโอนเงินผานทางธนาคาร  โดยตัวแทนจัด       
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นําเท่ียวจะหักภาษี ณ ท่ีจายไวในฐานะท่ีผูจายเงินเปนนิติบุคคล    และจายเงินคาเชารถใหแกนิติ
บุคคลดวยกันในอัตรารอยละ 5 ของมูลคาคาบริการกอนภาษีมูลคาเพิ่ม   พรอมท้ังออกหนังสือ
รับรองการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายสงใหธุรกิจนําเท่ียว    เม่ือทางธุรกิจนําเท่ียวไดรับเช็คหรือเงินแลว    
แผนกบัญชีลูกหนี้จะออกใบกํากับภาษีขายสงไปใหแกตัวแทนจัดนําเท่ียว 
(ดังรูปทางเดนิเอกสารในภาคผนวก ง  หนา 233-234) 
 

5.2)  รายไดจากการใหบริการเชารถท่ีไดรับเปนเงินสดหรือบัตรเครดิต    
 จุดเร่ิมตนของวงจรนี้เร่ิมจากนักทองเท่ียวเขามาติดตอขอเชารถกับธุรกิจนําเท่ียว  

แผนก Booking มีหนาท่ีในการรับรายละเอียดการเชารถของนักทองเท่ียว และทําการแจงราคาการ
เชารถใหลูกคาทราบ  เม่ือลูกคาตกลงเชารถจะเรียกเก็บเงินจากนักทองเท่ียวโดยออกบิลขายทัวร
ใหแกนักทองเท่ียว              

จากนั้นแผนก Booking จะนําสําเนาบิลขายทัวรสงใหแผนก Operation  โดยแผนก 
Operation จะแจงงานใหแกคนขับรถทราบโดยการแจงทางโทรศัพทและจัดทําใบ  Job Order เปน
หลักฐานในการแจงงาน   

 จากน้ันแผนก Booking จะนําเงินท่ีไดรับจากการขายการเชารถสงใหแกผูมีอํานาจ
หรือหัวหนาแผนกบัญชีพรอมกับบิลขายทัวรโดยทางผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีจะ
ประทับตราคําวา  “จายแลว”  พรอมกับลงวันท่ีท่ีไดรับเงินลงในสําเนาบิลขายทัวรเก็บเขาแฟม      

 ตอมาแผนกการเงินมีหนาท่ีในการตรวจสอบสําเนาบิลขายทัวรในแฟมของผูมี
อํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีวาไดรับเงินเรียบรอยแลวหรือไม      และหากตรวจสอบวาผูมีอํานาจ
หรือหัวหนาแผนกบัญชีประทับตรา “จายแลว”  แผนกการเงินจะจัดทําใบสําคัญรับเงินเพื่อให
หัวหนาแผนกบัญชีเซ็นตอนุมัติการรับเงิน      เม่ือแผนกการเงินไดรับใบสําคัญรับเงินจากหัวหนา
แผนกบัญชีจะออกใบกํากับภาษีขายสําหรับเงินคาเชารถที่ไดรับ    
  และหากนักทองเท่ียวชําระคาเชารถดวยการจายบัตรเครดิต แผนก Booking จะรูด
บัตรเครดิตของนักทองเท่ียวกับเคร่ืองรูดบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติท่ีธุรกิจนําเท่ียวจัดต้ังไว            
โดยเคร่ืองจะขอรหัสอนุมัติและนําเงินเขาบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวโดยอัตโนมัติหากบัตรเครดิตของ
นักทองเท่ียวไดรับการอนุมัติ      โดยแผนก Booking ตองระบุหมายเลขบัตรเครดิตท่ีทําการรูดไวใน
ในบิลขายทัวรดวยวานักทองเท่ียวจายเงินดวยบัตรเครดิต     
(ดังรูปทางเดนิเอกสารในภาคผนวก ง หนา 235) 
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5.2  ทางเดินเอกสารของจรคาใชจายและวงจรเจาหนี้ 
         เปนทางเดินเอกสารของวงจรการจายคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของธุรกิจ     
นําเท่ียวท้ังส้ิน รวมถึงการจายชําระใหแกเจาหนี้ ซ่ึงสามารถจําแนกรายไดออกได 4 วงจรดังนี้ 
 1)  วงจรคาใชจายท่ีเกิดขึ้น ณ แผนกการเงิน (ระบบเงินสดยอย)  
 คาใชจายท่ีเกิดข้ึน ณ แผนกการเงิน ไดแก   คาใชจายเงินทดรองจาย  คาใชจายใบรายงาน
มัคคุเทศก  คาใชจายท่ัวไปที่เกิดข้ึนในการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียว   ซ่ึงมีวงจรทางเดินเอกสาร
ดังนี้ 
  1.1)  คาใชจายเงินทดรองจาย 

 จุดเร่ิมตนของวงจรน้ีเร่ิมตนจากแผนก Booking นําโปรแกรมทัวรท่ีตองสํารอง
คาใชจายใหแกมัคคุเทศกสงใหแผนกการเงินเพื่อออกสํารองคาใชจายใหแกมัคคุเทศก    โดยแผนก
การเงินมีหนาท่ีจัดทําเงินสํารองจาย/เงินทดรองจายในใบสํารองคาใชจาย  พรอมท้ังจัดทําใบสําคัญ
จายข้ึนมาเพื่อใหมัคคุเทศกลงลายมือช่ือผูรับเงินและแผนกการเงินลงลายมือช่ือผูอนุมัติ    

   จากนั้นแผนกการเงินจะจายเงินใหแกมัคคุเทศก  พรอมมอบในสํารองคาใชจายให
เพื่อเปนหลักฐานในการรับเงิน และนําตนฉบับใบสํารองคาใชจายนี้มาคืนเม่ือใหบริการนําเท่ียว
เสร็จส้ินโปรแกรม    
   จากนั้นแผนกบัญชี จะประทับตรา “จายแลว”  ลงในใบสําคัญจาย และนําสําเนาใบสํารอง
คาใชจายมาแนบกับใบสําคัญจาย   จากนั้นจะบันทึกรายการคาใชจายดังกลาวลงในใบรับ-จายเงิน
ประจําวัน   พรอมท้ังบันทึกจํานวนเงินท่ีไดจายไปและบันทึกเลขท่ีใบสําคัญจายลงไปใบรับ-จายเงิน
ประจําวัน  โดยแนบหลักฐานใบสําคัญจายและใบสํารองคาใชจายกับใบรับ- จายเงินประจําวัน  (ดัง
รูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง  หนา 236) 

 
  1.2)  คาใชจายใบรายงานมัคคุเทศก   

 จุดเร่ิมตนของวงจรน้ีเร่ิมตนจากการท่ีมัคคุเทศกไดใหบริการนําเท่ียวหรือ
ใหบริการขนสงนักทองเท่ียวเสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอยแลว   มัคคุเทศกมีหนาท่ีจัดทําใบรายงาน
มัคคุเทศกเพื่อเสนอตอธุรกิจนําเท่ียวในการเบิกคาใชจายท่ีไดจายไป  และเบิกคาเบ้ียเล้ียงมัคคุเทศก
ในการใหบริการนําเท่ียว  รวมถึงการเบิกคาคอมมิชช่ันในการขายทัวร Option ขายการรับ-สง      
ขายการเชารถใหแกนักทองเท่ียว   ซ่ึงแลวแตนโยบายของแตละธุรกิจนําเท่ียวในการกําหนดอัตรา
การจายคาคอมมิชช่ันวาเปนรอยละเทาใดของยอดขาย    สําหรับระยะเวลาท่ีธุรกิจนําเท่ียว
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กําหนดใหมัคคุเทศกมาทําใบรายงานมัคคุเทศกนั้นข้ึนอยูกับนโยบายของแตละธุรกิจนําเท่ียววา
กําหนดไวกี่วันหลังจากวันทําทัวรเสร็จส้ิน   และหากเลยกําหนดเวลาอาจมีมาตราการท่ีถือเปนการ
ลงโทษมัคคุเทศกท่ีไมปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีธุรกิจนําเท่ียวกําหนด   

 เม่ือแผนกการเงินตรวจสอบความถูกตองของใบรายงานมัคคุเทศกโดยตรวจสอบ
กับใบ  Job Order ในการคิดคาเบ้ียเล้ียงใหแกมัคคุเทศก   และตรวจสอบคาใชจายท่ีมัคคุเทศกไดจาย
ไปวามีใบเสร็จรับเงินครบหรือไม  จํานวนเงินท่ีจายไปถูกตองหรือไม  รวมถึงตรวจสอบวาไดมีการ
เบิกเงินทดรองจายไปเปนจํานวนเทาใด จากใบทดรองจายท่ีมัคคุเทศกไดแนบมาพรอมกันนี้     
แผนกการเงินจะจายเงินคืนใหแกมัคคุเทศกและใหมัคคุเทศกเซ็นตช่ือผูรับเงินในใบสําคัญจาย     
โดยแผนกการเงินเปนผูอนุมัติการจายพรอมท้ังประทับตรา “จายแลว” ลงในใบสําคัญจาย   
  จากน้ันแผนกการเงินจะบันทึกรายการคาใชจายใบรายงานมัคคุเทศกลงในใบรับ-
จายเงินประจําวัน  โดยลงเลขท่ีใบสําคัญจายนั้นรวมถึงจํานวนเงินท่ีไดจายลงในใบรายการรับ-
จายเงินประจําวันในชองของการจายเงิน  และแนบหลักฐานดังตอไปนี้กับใบรับ- จายเงินประจําวัน 
ไดแก  ใบรายงานมัคคุเทศก  ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีท่ีมัคคุเทศกไดทําการจายไป                  
ใบ Job Order  ใบรายการยอดขายทัวร (ใชประกอบเพ่ือเบิกคาคอมมิชช่ัน) ใบสํารองคาใชจาย     
(ดังรูปทางเดินเอกสารในภาคผนวก ง  หนา 237) 
 

1.3)  คาใชจายท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินงานของธุรกิจนําเท่ียว 
จุดเร่ิมตนของวงจรนี้เร่ิมท่ีผูรักษาเงินสดยอย/แผนกการเงินจัดทําใบสําคัญจายเพื่อ

เบิกคาใชจายท่ีมีลักษณะเปนคาใชจายท่ัวๆ ไป     และเปนคาใชจายท่ีเปนจํานวนเงินไมมากนัก  เชน   
คาขยะ คาน้ําประปา  คาไปรษณีย  เปนตน   และนําใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีท่ีไดรับจากการจาย
คาใชจายดังกลาวมาแนบกับใบสําคัญจาย    จากนั้นนําไปแนบกับใบรับ-จายเงินประจําวันพรอมท้ัง
บันทึกรายการจายคาใชจายดังกลาวในใบรับ-จายเงินประจําวันและบันทึกเลขท่ีใบสําคัญจาย   
จํานวนเงินท่ีทําการจายลงในใบรับ-จายเงินประจําวัน 
 จากนั้นเม่ือส้ินวันแผนกการเงินมีหนาท่ีในการรวบรวมรายการและหลักฐานท่ีไดรับกับใบ
รับ-จายเงินประจําวันท่ีไดทําการจายคาใชจายท้ัง 3 ประเภท ท่ีไดทําการจายคาใชจายไปในแตละวัน
ไปขอเบิกชดเชยวงเงินสดยอยกับผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีตอไป 
(ดังรูปทางเดนิเอกสารในภาคผนวก ง  หนา 238) 
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 2)  รายจายท่ีเปนจํานวนเงินมาก (จายผานระบบเช็ค)   
จุดเร่ิมตนของวงจรน้ีเร่ิมจากการที่แผนกการเงินทราบวาจะตองจายคาใชจายดังกลาว       

ซ่ึงเปนจํานวนเงินท่ีเกิน 5,000 บาท      แผนกการเงินจะจัดทําใบสําคัญจายและจัดเตรียมเช็คเปลา 
เพื่อรอใหผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีตรวจสอบใบสําคัญจายกับใบแจงหนี้  และลงนาม
อนุมัติในใบสําคัญจายและเซ็นตอนุมัติเช็ค    
 เม่ือไดรับการอนุมัติจายเช็คแลวแผนกการเงินจะระบุเลขท่ีเช็คลงในใบสําคัญจายพรอม
ประทับตรา  “จายแลว”  ลงในใบสําคัญจาย     จากนั้นเม่ือไดสงมอบเช็คเพื่อชําระคาใชจายดังกลาว        
จะใหผูรับเช็คเซ็นตรับเช็คลงในใบสําคัญจาย   จากนั้นผูรับเงินจะมอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
ใหแกแผนกการเงิน     และเม่ือตรวจสอบความถูกตองของใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีกับใบสําคัญ
จายและตนข้ัวเช็ควาเปนจํานวนเงินท่ีถูกตองตรงกันแลว จะนําหลักฐานดังกลาวสงมอบใหแก
แผนกบัญชีเพื่อปฏิบัติงานดานบัญชีตอไป 
 ในกรณีเปนคาใชจายท่ีเขาหลักเกณฑตองทําการหักภาษี ณ ท่ีจาย  เนื่องจากธุรกิจนําเท่ียว  
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล    ซ่ึงมีหนาท่ีในการหักภาษี ณ ท่ีจายเม่ือจาย
คาใชจายท่ีเขาหลักเกณฑและมีมูลคาเกิน 1,000 บาท  นําสงแกสรรพากรภายในวันท่ี 15  ของเดือน
ถัดไปนับจากเดือนท่ีทําการจายเงิน   ดังนั้นจุดเร่ิมตนของกรณีนี้ จะเร่ิมท่ีแผนกการเงินจะพิจารณา
วาเปนรายจายท่ีเกิน 5,000 บาทหรือไม   และตองจายเปนคาอะไร หากเปนรายจายท่ีเขาหลักเกณฑ
การหักภาษี ณ ท่ีจาย    แผนกการเงินจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย โดยจํานวนท่ีหัก ณ 
ท่ีจายจะคํานวณโดยการนํามูลคาท่ีไมรวมภาษีคูณกับอัตรารอยละที่ตองหักตามท่ีกรมสรรพากรได
กําหนดไว 

  ยกตัวอยางเชน  จายคาโทรศัพทของธุรกิจนําเท่ียวมูลคาท่ีไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 500 บาท      
แบงเปนคาเชา 100 บาท และคาบริการ 400      ดังนั้นแผนกการเงินจะหัก ณ ท่ีจายคาเชาในอัตรา
รอยละ 5 และหักภาษี ณ ท่ีจายคาบริการในอัตรารอยละ 3 เปนตน 
  จากนั้นเม่ือแผนกการเงินจัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ ท่ีจายสําหรับคาใชจายนั้น
แลวจะจัดทําใบสําคัญจาย และจัดเตรียมเช็คเพื่อรอใหผูมีอํานาจตรวจสอบใบสําคัญจายกับใบแจง
หนี้ และลงนามอนุมัติในใบสําคัญจายและเซ็นตอนุมัติเช็ค      เม่ือไดรับการอนุมัติจายเช็คแลว
แผนกการเงินจะระบุเลขท่ีเช็คลงในใบสําคัญจายพรอมประทับตรา  “จายแลว”   ลงในใบสําคัญจาย      

เม่ือไดสงมอบเช็คเพื่อชําระคาใชจายและมอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจายใหแก    
ผูจายเงินแลวจะใหผูรับเช็คเซ็นตรับเช็คลงในใบสําคัญจาย   จากนั้นผูรับเงินจะมอบใบเสร็จรับเงิน/
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ใบกํากับภาษีใหแกแผนกการเงิน   หากตรวจสอบความถูกตองของใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีกับ
ใบสําคัญจายและตนข้ัวเช็ควาเปนจํานวนเงินท่ีถูกตองตรงกัน   จะสงมอบหลักฐานดังกลาวให
แผนกบัญชีเพื่อปฏิบัติงานดานบัญชี 
(ดังรูปทางเดนิเอกสารในภาคผนวก ง  หนา 239) 
 

3)  รายจายท่ียังมิไดจายชําระซ่ึงธุรกิจนําเท่ียวถือวาเปนเจาหนี้ของธุรกิจนําเท่ียว  
จุดเร่ิมตนของวงจรรายจายท่ียังมิไดจายชําระ(เจาหนี้) นี้เร่ิมตนจากการท่ีแผนกการเงิน

ไดรับใบแจงหนี้จากเจาหนี้  แผนกการเงินมีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของใบแจงหนี้ ดังนี้ 
-  ใบแจงหนี้คาท่ีพักตรวจสอบกับใบจองท่ีพัก (Voucher) ตนฉบับท่ีแผนก 

Booking จัดทําข้ึนเพื่อตรวจสอบความถูกตองของใบแจงหนี้ 
-  ใบแจงหนี้คาข่ีชางตรวจสอบกับสมุดงานของแผนก Operation เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองของใบแจงหนี้ 
-   ใบแจงหนี้คาต๋ัวเคร่ืองบินตรวจสอบกับใบจองตั๋วเคร่ืองบิน (Voucher) เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองของใบแจงหนี้ 
และเม่ือแผนกการเงินตรวจสอบความถูกตองของใบแจงหนี้เรียบรอยแลว   แผนกการเงิน

จะนําเขาแฟมคาใชจายคางชําระ โดยระบุรายละเอียดวันครบกําหนดที่ตองจายชําระ  จากน้ัน        
ในทุกๆ เชาของวัน   แผนกการเงินมีหนาท่ีในการตรวจสอบวาวันนี้มีคาใชจายรายการใดบางท่ี     
ครบกําหนดชําระเงินและตองจายชําระ   โดยแผนกการเงินจะนําใบวางบิลของคาใชจายท่ีครบ
กําหนดชําระออกมาจัดทําใบสําคัญจาย     ถาเปนคาใชจายท่ีมีจํานวนเงินท่ีเกิน 5,000 บาท         
แผนกการเงินจะจัดเตรียมเช็คเปลา  เพื่อใหผูมีอํานาจตรวจสอบใบสําคัญจายกับใบแจงหนี้และลง
นามอนุมัติในใบสําคัญจายและเซ็นตอนุมัติเช็ค    เมื่อไดรับการอนุมัติจายเช็คแลวแผนกการเงินจะ
ระบุเลขท่ีเช็คลงในใบสําคัญจายพรอมประทับตรา “จายแลว” ลงในใบสําคัญจาย   
    จากนั้นเม่ือสงมอบเช็คเพื่อชําระคาใชจายดังกลาว     แผนกการเงินจะใหผูรับเช็คเซ็นตรับ
เช็คลงในใบสําคัญจาย    จากน้ันผูรับเงินจะมอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีใหแกแผนกการเงิน      
เม่ือตรวจสอบความถูกตองของใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีกับใบสําคัญจายและตนข้ัวเช็ควาเปน
จํานวนเงินท่ีถูกตองตรงกันแลว จะนําหลักฐานดังกลาวสงมอบใหแกแผนกบัญชีเพื่อปฏิบัติงานดาน
บัญชีตอไป 
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 ในกรณีท่ีเปนคาใชจายท่ีมีจํานวนเงินไมเกิน 5,000 บาท ธุรกิจนําเท่ียวจะจายชําระคาใชจาย
นั้นจากระบบเงินสดยอย   ซ่ึงเร่ิมจากการที่ในทุกๆ วันแผนกการเงินจะเบิกเงินสดยอยกับผูมีอํานาจ
หรือหัวหนาแผนกบัญชีท่ีควบคุมดูแลทางดานการเงินอยู      และจัดทําใบสําคัญจายดวยจํานวนเงิน
ท่ีตรงกับใบแจงหนี้ท่ีเช็คความถูกตองแลว     จากนั้นแผนกการเงินจะอนุมัติการจายเงินจากเงินสด
ยอยท่ีมีอยูในมือ    เม่ือเจาหนี้มาเก็บเงินจะจายเงินสดใหแกเจาหนี้และใหเจาหนี้ลงลายมือช่ือผูรับ
เงินในใบสําคัญจายท่ีไดจัดเตรียมไว     จากน้ันเจาหนี้เม่ือไดรับเงินแลวจะออกใบกํากับภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน(แลวแตกรณี)ใหแกแผนกการเงิน    แผนกการเงินจะบันทึกจํานวนคาใชจายท่ีไดจาย
นั้นลงในใบรับ-จายเงินประจําวันพรอมท้ังบันทึกเลขท่ีของใบสําคัญจายและแนบใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษีท่ีไดรับกับใบสําคัญจาย     พอส้ินวันแผนกการเงินตองนําใบรับ-จายเงินประจําวัน 
ใบสําคัญจาย และใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีท่ีไดรับจากเจาหนี้ไปขอเบิกชดเชยเงินสดยอยกับผูมี
อํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีตอไป      จากนั้นผูมีอํานาจหรือหัวหนาแผนกบัญชีจะตรวจสอบการ
จายคาใชจายประจําวันของแผนกการเงินวาถูกตองแลวจะสงมอบหลักฐานท่ีไดรับไปยังแผนกบัญชี
เพื่อปฏิบัติงานดานบัญชีตอไป 
 สําหรับกรณีเปนคาใชจายท่ีเขาหลักเกณฑท่ีตองหักภาษี ณ ท่ีจาย  เนื่องจากธุรกิจนําเท่ียว
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล   ซ่ึงมีหนาท่ีในการหักภาษี ณ ท่ีจายเม่ือจาย
คาใชจายท่ีเขาหลักเกณฑและมีมูลคาเกิน 1,000 บาท   นําสงแกกรมสรรพากรภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนถัดไปนับจากเดือนท่ีทําการจายเงิน      

ดังนั้นจุดเร่ิมตนของกรณีนี้จะเร่ิมจากการท่ีแผนกการเงินจะพิจารณาวาเปนรายจายที่เกิน 
5,000 บาทหรือไมและตองทําการจายเปนคาอะไร     หากเปนรายจายท่ีเขาหลักเกณฑการหักภาษี  
ณ ท่ีจาย    แผนกการเงินจะทําการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย   ซ่ึงจํานวนท่ีหัก ณ        
ท่ีจายจะคํานวณโดยนํามูลคาท่ีไมรวมภาษีนั้นมาคูณกับอัตรารอยละท่ีตองหักท่ีกรมสรรพากรได
กําหนดไว   ยกตัวอยางเชน จายคาขนสงใหแกเจาหนี้  แผนกการเงินจะทําการหักภาษี ณ ท่ีจายใน
อัตรารอยละ 1 ของมูลคาของคาขนสง  เปนตน 
(ดังรูปทางเดนิเอกสารในภาคผนวก ง  หนา 240-242) 
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4)  คาใชจายเงินเดือนและคาแรงของพนักงาน 
จุดเร่ิมตนของวงจรนี้เร่ิมจาก ณ วันกอนส้ินเดือน 1 วันแผนกบุคคลจะจัดทําพรอมท้ังสง   

ใบรายไดพนักงานรายตัวและใบทะเบียนเงินเดือนและคาแรงประจําเดือนมายังแผนกการเงิน    
เพื่อท่ีแผนกการเงินจะไดจัดทําใบสําคัญจาย พรอมท้ังออกหนังสือรับรองการหัก ณ ท่ีจาย  และ
จัดเตรียมเช็คเปลาเพื่อสงมอบใหหัวหนาแผนกบัญชีเซ็นตอนุมัติ   

จากนั้นเม่ือหัวหนาแผนกบัญชีเซ็นตอนุมัติใบสําคัญจาย หนังสือรับรองการหัก ณ ท่ีจาย 
และเช็คเปนท่ีเรียบรอย   แผนกบัญชีจะนําเช็คไปยังธนาคารเพ่ือเขาบัญชีของพนักงานตอไป 
(ดังรูปทางเดนิเอกสารในภาคผนวก ง  หนา 243) 
 
 
6.  รายงานทางการเงินและงบการเงินของธุรกิจนําเท่ียว 
 ธุรกิจนําเท่ียวเมื่อดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลาครบ 1 รอบบัญชีตองมีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินเพื่อประเมินผลการดําเนินงานและประเมินฐานะทางการเงินของธุรกิจนําเท่ียวในรอบ
บัญชีท่ีผานมาวาธุรกิจนําเท่ียวไดรับผลกําไรหรือประสบผลขาดทุน    รวมถึงการมีฐานะทาง
การเงินท่ีม่ันคงของธุรกิจนําเท่ียววาจะสามารถดําเนินธุรกิจภายใตกฎเกณฑของการดําเนินงาน
ตอเนื่องไดหรือไม       
 โดยท่ีรายงานทางการเงินท่ีธุรกิจนําเท่ียวจัดทําข้ึนนั้นเพื่อประโยชนตอผูใชภายในกิจการ  
เชน  ผูจัดการใชประโยชนจากรายงานทางการเงินของธุรกิจนําเท่ียวเพ่ือนําไปวางแผนในการปรับ
กลยุทธทางการตลาด  เปนตน   และเพื่อประโยชนตอผูใชภายนอกกิจการในการตัดสินใจในเร่ือง
ตางๆ เกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียว  เชน  ธนาคารใชประโยชนจากรายงานทางการเงินของธุรกิจนําเท่ียว
เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติเงินกู  เปนตน   รายละเอียดรายงานทางการเงินของธุรกิจนําเท่ียวท่ี
จัดทําข้ึนควรประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 6.1  งบการเงิน    
 งบการเงินท่ีธุรกิจนําเท่ียวจัดทําข้ึนมีอยู 3 งบ ไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบแสดง
การเปล่ียนแปลงของผูถือหุน 
  1)  งบดุล   
  เปนงบการเงินท่ีธุรกิจนําเท่ียวจัดทําข้ึนมาเพื่อประเมินฐานะทางการเงินของธุรกิจ
นําเท่ียววา ณ วันส้ินรอบบัญชีของธุรกิจนําเท่ียวมีฐานะทางการเงินในสวนของสินทรัพย หนี้สิน
และสวนของเจาของมีความม่ันคงมากนอยเพียงไร   ซ่ึงการจัดทํางบดุลนั้นตองแสดงเปรียบเทียบ      
2 ป  คือ เปรียบเทียบงบดุลในปปจจุบัน กับงบดุลของปท่ีผานมา  เพื่อผูใชงบการเงินสามารถ
เปรียบเทียบอัตราสวนได 
ตัวอยางของงบดุล 
 

บริษัท นําเท่ียวเชียงใหม จํากัด 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
        หนวย:บาท 

   สินทรัพย 
 หมายเหต ุ  2549  2548 

สินทรัพยหมุนเวียน      
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 2  4,731,000.00  1,893,000.00   
ลูกหนี้การคา    7,394,628.17  4,985,867.99 
สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน 3  1,665,000.00    1,737,000.00 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน   13,790,628.17    8,615,867.99 

สินทรัพยไมหมุนเวียน       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 4  3,870,229.17    5,294,672.48   
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   3,870,229.17    5,294,672.48   

สินทรัพยอ่ืน   1,017,731.12  157,000.00 
รวมสินทรัพย   18,678,588.46    14,067,540.47 
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บริษัท นําเท่ียวเชียงใหม จํากัด 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
         หนวย:บาท 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
 หมายเหตุ  2549  2548 

หนี้สินหมุนเวียน      
             เงินเบิกเกินบัญชีและเงินใหกูยืมระยะส้ัน       
            จากสถาบันการเงิน 5    3,319,204.32    2,803,989.60 

เจาหนีก้ารคา   1,208,358.20    1,285,453.27 
หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน 6         378,951.30       459,680.49 
รวมหนี้สินหมุนเวยีน     4,905,513.82    4,549.123.36 

หนี้สินไมหมุนเวียน      
             เงินกูยมืระยะยาวจากบุคคลหรือ    

   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน            1.4    5,924,897.40    2,202,228.10 
             เงินกูยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน                  1,223,125.00    1,686,625.00 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน      7,148,022.40    3,893,853.10 
รวมหนี้สิน   12,054,536.22    8,442,976.46 
สวนของผูถือหุน      
            ทุนหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 70,000 หุน     
            หุนละ 20 บาท    1,400,000.00       1,400,000.00   

กําไรสะสม         5,224,052.24    4,224,564.01 
รวมสวนของผูถือหุน      6,624,052.24    5,624,564.01 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   18,678,588.46    14,067,540.47 
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  2)  งบกําไรขาดทุน  
  ธุรกิจนําเท่ียวจัดทํางบกําไรขาดทุนข้ึนมาเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของธุกิจ
นําเท่ียวในรอบบัญชีท่ีผานมาวา   ธุรกิจนําเท่ียวมีผลกําไรหรือขาดทุนจากการใหบริการนําเท่ียวใน
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีผานมา     โดยแสดงใหทราบถึงประเภทของรายไดจากการใหบริการของ
ธุรกิจนําเท่ียว  รายละเอียดของคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจนําเท่ียว    การจัดทําจะแสดง  
งบกําไรขาดทุนโดยเปรียบเทียบ 2 ป  คือ เปรียบเทียบงบกําไรขาดทุนในปปจจุบัน  กับงบกําไร
ขาดทุนในปกอน     ซ่ึงธุรกิจนําเท่ียวตองจัดทํางบกําไรขาดทุนในรูปแบบท่ีสามารถเปรียบเทียบกัน
ไดในการจัดทํางบกําไรขาดทุนของธุรกิจนําเท่ียวสามารถจัดทําได  2 รูปแบบ คือ  
   รูปแบบท่ี 1  งบกําไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียว  
   โดยจะทําการแสดงยอดรายไดรวมหักดวยคาใชจายรวม และแสดงยอด
กําไร(ขาดทุน)กอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได   จากนั้นนํายอดดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดมา
หักออกจะทําใหไดกําไรสุทธิของธุรกิจนําเท่ียว    โดยท่ีรายละเอียดของรายไดและคาใชจายตางๆ 
จะปรากฏอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน     ซ่ึงการจัดทํางบกําไรขาดทุนแบบข้ันตอนเดียวเปน
ท่ีนิยมในการจัดทําของธุรกิจนําเท่ียวอยางมาก  เนื่องจากมีความสะดวก และงายในการจัดทํา 
   รูปแบบท่ี 2   งบกําไรขาดทุนแบบหลายข้ัน 
   โดยจะมีการจัดทําโดยจําแนกประเภทของรายไดและคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
จากการใหบริการของธุรกิจนําเท่ียวโดยเฉพาะ  แยกออกตางหากจากคาใชจายในการขายและการ
บริหาร    โดยท่ีรายละเอียดของรายไดและคาใชจายตางๆ  จะปรากฏอยูในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน      ซ่ึงการจัดทํางบกําไรขาดทุนในรูปแบบนี้จะทําใหทราบถึงรายได ตนทุนและกําไร
ข้ันตนในการใหบริการนําเท่ียวอยางแทจริง       ผูบริหารธุรกิจนําเท่ียวใชประโยชนจากงบกําไร
ขาดทุนเพื่อใชในการวางแผนปรับกลยุทธ  และวางแผนในการควบคุมการใชจายในการใหการ
บริการนําเท่ียวได 
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ตัวอยางงบกําไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียว 
 

บริษัท นําเท่ียวเชียงใหม จํากัด 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับป ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
                     หนวย:บาท 
 หมายเหตุ 2549  2548 
รายได :      

รายไดจากการใหบริการ 7 28,480,359.90    26,875,972.47 
รายไดอ่ืน        910,528.00        802,468.95 
รวมรายได   29,390,887.90  27,678,441.42 

คาใชจาย      
ตนทุนการใหบริการ 8 18,098,317.65  16,279,343.50 
คาใชจายในการขายและ

บริหาร     9,443,517.92         9,803,704.72 
รวมคาใชจาย   27,541,835.57  26,083,048.22 
กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบ้ียจาย     1,849,052.33         1,595,393.20 
ดอกเบี้ยจาย   848,797.32  811,934.32 
กําไรสุทธิ        999,488.23  783,458.88 

      
กําไรตอหุน      

กําไรตอหุน   14.28  11.29 

            จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก  70,000 หุน  70,000 หุน 
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ตัวอยางงบกําไรขาดทุนแบบหลายข้ัน 
 

บริษัท นําเท่ียวเชียงใหม จํากัด 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับป ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
                     หนวย:บาท 
 หมายเหตุ 2549  2548 
รายไดจากการใหบริการ 7 28,480,359.90    26,875,972.47 
ตนทุนการใหบริการ      8 18,098,317.65 10,596,628.97 
       กําไรข้ันตน   10,382,042.25   10,596,628.97 
คาใชจายในการขายและบริหาร     9,443,517.92         9,803,704.72 
        กําไร(ขาดทุน) จากการใหบริการ     1,578524.33        1,217,924.25 
รายไดอ่ืน       910,528.00      802,468.95 
   2,489,052.33  2,020,393.20 
คาใชจายอ่ืน        640,000.00           425,000.00 
กําไร(ขาดทุน) กอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได   1,849,052.33        1,595,393.20 
ดอกเบ้ียจาย 848,797.32 811,934.32 
กําไรสุทธิ   999,488.23  783,458.88 

      
กําไรตอหุน      

 กําไรตอหุน   14.28  11.29 

       จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกั  70,000 หุน  70,000 หุน 
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  3)  งบแสดงการเปล่ียนแปลงของผูเปนหุนสวน 
  เปนงบการเงินท่ีธุรกิจนําเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทจํากัดมีหนาท่ีท่ี
ตองจัดทํา  เพื่อแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนระหวางตนงวดกับส้ินงวด และสะทอน
ใหเห็นถึงการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสินทรัพยสุทธิ    ซ่ึงแสดงถึงความม่ังค่ังของกิจการในระหวาง
งวดภายใตเกณฑการวัดมูลคาท่ีกิจการใช 
 ตัวอยางของงบแสดงการเปล่ียนแปลงของผูเปนหุนสวน 
 

บริษัท นําเท่ียวเชียงใหม จํากัด 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับป ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
          หนวย:บาท 
      
 ทุนเรือนหุน   กําไร   รวม 
 ท่ีออกและ  สะสม   
 ชําระแลว         
ยอดคงเหลือตนงวด  2548 1,400,000    3,441,105.13  4,841,105.13 
รายการปรับปรุง ผลสะสมจากการแกไข
ขอผิดพลาด -  -  - 
กําไรสุทธิ 2548   783,458.88  783,458.88 
ยอดคงเหลือปลายงวด 2548 1,400,000     4,224,564.01     5,624,564.01   
กําไรสุทธิ 2549   999,488.23  999,488.23 
ยอดคงเหลือปลายงวด 2549 1,400,000     5,224,052.24     6,624,052.24   

      
 
 
 
 
 



 148 

  3)  หมายเหตุประกอบงบการเงิน    
  ตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ือง  การนําเสนองบการเงิน  กําหนดใหกิจการตอง
นําเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงิน    ดังนั้นธุรกิจนําเท่ียวเมื่อมีการจัดทํางบการเงินเพื่อเผยแพร
และนําเสนอตอบุคคลภายนอกจึงตองจัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เพื่อช้ีแจงรายละเอียด
ตางๆ   ท่ีปรากฏอยูในงบการเงิน   เพื่อใหผูใชงบการเงินมีความเขาใจท่ีชัดเจนและถูกตองตองบ
การเงินท่ีแสดง      ซ่ึงหมายเหตุประกอบงบการเงินควรมีรายละเอียดท่ีแสดงดังตอไปนี้             
ขอมูลท่ัวไปของธุรกิจ  ขอมูลเกี่ยวกับเกณฑในการจัดทํา งบการเงินและนโยบายบัญชีท่ีกิจการ
เลือกใช   ขอมูลท่ีเปดเผยตองเปนขอมูลท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนดท่ีไมไดแสดงไวในสวนอ่ืนของ
งบการเงินและมีความจําเปนตอการแสดงงบการเงินท่ีถูกตองตามควร   รวมถึงตองแสดงขอมูล
ดังกลาวอยางเปนระบบ 
ตัวอยางหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

บริษัท นําเท่ียวเชียงใหม จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
ขอมูลท่ัวไป 
  บริษัท นําเท่ียวเชียงใหม จํากัด จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย         
เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2531 ทะเบียนเลขท่ี 10-01-10-01   ทุนจดทะเบียนกําหนดไวเปนจํานวน 
1,400,000บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 70,000 หุนๆ ละ 20 บาท ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 
70,000 หุนๆ ละ 20 บาท  โดยประกอบกิจการบริการนําเท่ียว สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี 201/5          
ถนนศรีดอนไชย  ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  สํานักงานสาขาท่ี 1 ต้ังอยูเลขท่ี 
618-619 หมู 1 ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และสํานักงานสาขาท่ี 2 ต้ังอยูเลขท่ี 27/11 
ถนนขุมลุมประพาสน ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 
 
หมายเหตุ 1.  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
    1.1 เกณฑในการนําเสนองบการเงิน 
  งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดย สมาคมนักบัญชีและ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย และเปนไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  
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อยางไรก็ตามโดยอนุโลมของประกาศของสมาคมฯ ฉบับท่ี 004/2544-2546 เร่ือง “มาตรฐาน       
การบัญชีท่ียกเวนการบังคับใชกับธุรกิจท่ีไมใชบริษัทมหาชนจํากัด” ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2544 
บริษัทเลือกท่ีจะยังไมนํามาตรฐานการบัญชีตามท่ีระบุขางลางมาใชในขณะน้ี 
  ฉบับท่ี 25  งบกระแสเงินสด 
  ฉบับท่ี 36  การดอยคาของสินทรัพย 
  ฉบับท่ี 44  งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย 
  ฉบับท่ี 45  การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม 
  ฉบับท่ี 47  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
  ฉบับท่ี 48  การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  ฉบับท่ี 50  การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 1.2  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
         บริษัทคิดคาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานไมเกิน
อัตราท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด 
 1.3  การรับรูรายไดคาบริการและคาใชจาย 
         บริษัทรับรูรายไดคาบริการและคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
 1.4  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
         บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัท
ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท ตลอดท้ังสมาชิก
ในครอบครัวบุคคลดังกลาวและกิจการท่ีเกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น 
 
หมายเหตุ 2.  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 
  หนวย : บาท 

  2549  2548 
เงินสด   421,000.00  78,000.00 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย  2,450,000.00    1,195,000.00 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน       860,000.00    620,000.00 

รวม  3,731,000.00          1,893,000.00 
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หมายเหตุ 3.  สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดวย      
  หนวย : บาท 

  2549  2548 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา  1,130,000.00    975,000.00 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอตัดบัญชี  50,000.00    67,000.00 
ภาษีซ้ือรอตัดบัญชี  83,000.00           110,000.00   
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา   280,000.00    540,000.00 

คาใชจายจายลวงหนา   122,000.00       45,000.00 
รวม    1,665,000.00    1,737,000.00 

     
 
หมายเหตุ 4.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ                 ประกอบดวย     
    หนวย : บาท 

 ยอดยกมา   ยอดยกไป 

 ตนงวด ระหวางป คาเส่ือมราคา ส้ินงวด 
อาคาร  2,143,262.31  287,673.85   1,855,588.46 
ยานพาหนะ  2,906,729.93  1,024,448.60   1,882,281.33 
เคร่ืองมือและอุปกรณ 42,015.07     16,856.60 25,158.47 
เคร่ืองตกแตงสํานักงาน 40,350.35   3,171.94    40,293.35     3,228.94 
เคร่ืองใชสํานักงาน 9,438.17          400.17     9,038.00 

อุปกรณสํานักงาน 152,876.65   47,741.13   105,683.81   94,933.97 
รวม  5,294,672.48    50,913.07   1,475,356.38   3,870,229.17
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หมายเหตุ 5.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
         เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เปนเงินเบิกเกินบัญชีของ
สถาบันการเงินแหงหนึ่งในประเทศไทย ณ วันท่ี   31 ธันวาคม 2549  มีจํานวน 1,517,000บาท และ 
1802,204.32  บาท  มีอัตราดอกเบ้ีย 8.00% ตอป โดยมีหลักทรัพยคํ้าประกัน 
 
หมายเหตุ 6.  หนี้สินหมุนเวียน ประกอบดวย 
  หนวย : บาท 

            2549             2548 
คาธรรมเนียมวิชาชีพคางจาย  30,000.00  30,000.00 
คาประกันสังคมคางจาย   19,800.00    22,360.00 
ภาษีขายรอเรียกเก็บ  239,487.54  239,487.54 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายคางจาย  16,996.12  15,596.12 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  19,846.47    25,960.43 
คาใชจายคางจายอ่ืน  18,746.55    23,994.37 

รวม  344,876.68             357,398.46 

     
               
หมายเหตุ 7. รายไดจากการใหบริการ  ประกอบดวย  
  หนวย : บาท 

            2549             2548 
รายไดจากการใหบริการนําเท่ียว  17,088,215.94    16,125,583.48 
รายไดจากการใหบริการขนสง         3,987,250.39  3,762,636.15 
รายไดจากการใหบริการเชารถ  3,702,446.78  3,024,357.92 
รายไดจากการจําหนายต๋ัวเครื่องบิน         2,278,428.79  1,813,318.07 
รายไดคานายหนาจากการจาํหนายท่ีพัก    1,424,018.00  2,150,076.85 

รวม  28,480,359.90    6,875,972.47 
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หมายเหตุ 8.  ตนทุนการใหบริการ ประกอบดวย  
  หนวย : บาท 

  2549  2548 
คาบริการข่ีขาง  1,801,346.40    1,728,687.66 
คาบริการเรือ  588,795.51    711,916.46 
คาบริการรถ  627,110.90    785,720.46 
คาท่ีพัก         1,556,104.70    1,023,363.68 
คาธรรมเนียมเขาชม    639,099.74    545,221.07 
คาอาหารและเคร่ืองดื่ม  1,581,980.84    1,825,130.79 
คาบริการจอดรถทาอากาศยาน  18,936.36  22,486.00
คาน้ํามัน  2,215,534.35    1,776,724.66
คาขนสง  1,023,564.50    306,420.00
คาเชารถ  1,827,565.90    1,604,000.00
คาใชจายในการทําทัวร    1,189,005.88    1,064,981.22
คาเบ้ียเล้ียงมัคคุเทศก   1,382,917.20    1,207,870.17 
คาลวงเวลาทํางานมัคคุเทศก       362,149.00    391,640.00 
คาคางแรมมัคคุเทศก    320,480.00    375,650.00 
คาทิป   75,000.00    81,500.00 
คาคอมมิชช่ันมัคคุเทศก    1,188,813.81    1,522,661.04 
คาน้ําดื่มติดรถ   720,482.56    634,370.29
คาโบนัสขายทัวรมัคคุเทศก     979,430.00    671,000.00 

รวม           18,098,317.65    16,279,343.50
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หมายเหตุ 9.  คาใชจายในการขายและบริหาร  ประกอบดวย  
  หนวย : บาท 

  2549  2548 
คาใชจายเกี่ยวกับรถ  608,523.53    680,787.08 
คาซอมแซม   61,077.60    28,676.67 
คาบริการบัตรเครดิต  93,440.47    41,086.91 
คาธรรมเนียมธนาคาร   14,520.00    22,500.00 
คาไปรษณยีโทรเลข            4,225.00    5,990.00 
คาโทรศัพท         206,403.31    245,755.79 
คาน้ําประปา             5,624.99    5,155.71 
คาไฟฟา    110,630.32    101,455.70 
คาเคร่ืองเขียนและแบบพิมพ   100,206.03  127,131.07 
คาอินเตอรเนท็   23,991.18    21,484.98 
คาเชาสํานักงาน  690,000.00  392,835.00 
คาขยะ                240.00    240.00 
คาประกันภัย   13,234.00    79,913.46 
คาใชจายเบ็ดเตล็ด  106,008.90    69,870.37 
คารับรอง  7,589.00    10,130.00 
คาเงินเดือนพนักงาน   2,818,825.00    2,892,497.00 
คาเบ้ียเล้ียงพนกังาน   2,264,735.00    2,906,347.00 
คาสวัสดิการพนักงาน  34,980.01  40,341.40 
คาธรรมเนียมวิชาชีพ           33,000.00   33,000.00 
ภาษีซ้ือไมขอคืน   5,654.20  39,392.50 
เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนทดแทน      127,753.00    117,501.00 
คานายหนา           597,500.00    423,000.00 
คาเส่ือมราคา      1,475,356.38    1,218,613.08 

รวม  9,443,517.92    9,803,704.72 
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7.  การเสียภาษีอากรและแบบฟอรมท่ีเก่ียวของของธุรกิจนําเท่ียว 
ธุรกิจนําเท่ียวท่ีจัดต้ังข้ึนมาเพื่อประกอบธุรกิจนําเท่ียวท้ังในรูปแบบของหางหุนสวนจํากัด

หรือบริษัทจํากัดตางถือวาธุรกิจนําเท่ียวนั้นมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงมี
หนาท่ีท่ีจะตองทําการชําระภาษี    ภาษีท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจนําเท่ียวไดแก ภาษีเงินได
นิติบุคคล  ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีปายและโรงเรือน  
แนวทางปฏิบัติในการชําระภาษีและแบบฟอรมท่ีใชในการยื่นชําระภาษีท่ีเกี่ยวของมีดังนี้ 

7.1  ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 เปนภาษีท่ีธุรกิจนําเท่ียวมีหนาท่ีท่ีตองทําการชําระในทุกๆ รอบระยะเวลาบัญชีในกรณีท่ี

ประกอบธุรกิจแลวมีผลกําไรในรอบบัญชีท่ีผานมา   และจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจนําเท่ียวในรูปแบบ
ของนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย  ประกอบกิจการอยูในประเทศไทยโดยกําหนดระยะเวลา
ในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลภายใน 150 วัน นับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี  โดยยื่น
แสดงแบบการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลดวยแบบฟอรม ภ.ง.ด.50   และชําระภาษี ณ  กรมสรรพากร
พื้นท่ีในเขตท่ีธุรกิจนําเท่ียวนั้นต้ังอยู     ในการคํานวณภาษีที่ตองชําระนั้นจะใชฐานกําไรสุทธิใน
การคํานวณหาภาษีเงินไดนิติบุคคลของธุรกิจนําเท่ียวท่ีตองชําระ    ซ่ึงมีสูตรในการคํานวณภาษี    
เงินไดนิติบุคคลท่ีตองชําระในแตละปดังนี้   

กําไรสุทธิ × อัตราภาษี  = ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีตองชําระ 
 ตามประมวลรัษฎากรไดกําหนดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลไวดังตอไปนี้ 

1)  บริษัทจดทะเบียน บริษัทท่ัวไป หรือหางหุนสวนบุคคลรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 
2)  บริษัทหรือหางหุนสวนท่ีมีทุนท่ีชําระแลวไมเกนิ 5 ลานบาท ตองชําระภาษใีนอัตรา

ดังตอไปนี ้
-  รอยละ 20 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนท่ีไมเกินหนึ่งลานบาท 
-  รอยละ 25 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนท่ีเกนิหนึ่งลานบาท แตไมเกินสามลานบาท 
-  รอยละ 30 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนท่ีเกนิสามลานบาทข้ึนไป 
 

 กําไรสุทธิท่ีธุรกิจนําเท่ียวใชในการคํานวณภาษีท่ีตองชําระนั้นไดมาจากกําไรสุทธิจากการ
จัดทํางบการเงินของธุรกิจนําเท่ียว    ซ่ึงกําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนั้นถือวาเปนกําไรสุทธิทาง     
การบัญชี   แตการยื่นชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น ตามประมวลรัษฎากรจะยอมรับหรือยินยอมให
นําเฉพาะกําไรสุทธิทางภาษีอากรมาใชในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลเทานั้น  ดังนั้นจึงตองมี
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การปรับกําไรสุทธิทางการบัญชีใหอยูในรูปแบบของกําไรสุทธิทางภาษีกอนรวมถึงการนําผล
ขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจนําเท่ียวในรอบระยะเวลา 5 ป มาหักจากยอดกําไรสุทธิในรอบบัญชี
ปจจุบันตามท่ีประมวลรัษฎากรไดใหสิทธ์ิในการหักไว   
 
ตัวอยางท่ี 26  การคํานวณหาภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีตองชําระมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
 กําไรสุทธิทางบัญชี (จากงบกําไรขาดทุน)    999,488.23 
 บวก  รายจายท่ีไมใหถือเปนรายจายตามประมวลรัษฎากร  670,000.00 
         329,488.23 
 หัก  รายไดท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินได                       -       
         329,488.23 
 หัก ผลขาดทุนสุทธิท่ีมีสิทธินํามาหักตามกฎหมาย                      -  
 กําไรสุทธิทางภาษีอากรท่ีตองเสียภาษี    329,488.23 
 
 นอกจากนี้ เม่ือคํานวณหาภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีตองชําระไดแลว   หากธุรกิจนําเท่ียวมีภาษี
เงินไดหัก ณ ท่ีจายท่ีถูกหักไวลวงหนา     สามารถนํายอดภาษีท่ีถูกหักไวนั้นมาหักออกจากภาษี    
เงินไดนิติบุคคลท่ีตองชําระจะไดยอดภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีตองชําระท่ีแทจริง 
 ในการยื่นแบบแสดงและชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําปดวย ภ.ง.ด. 50 นี้   ทางกรม 
สรรพากรไดกําหนดใหงบการเงินของนิติบุคคลตองไดรับการตรวจสอบบัญชีและไดรับการเซ็นต
รับรองงบการเงินจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนเกิน 5 ลานบาท    
และหากนิติบุคคลใดมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาทสามารถใหผูสอบบัญชีภาษีอากร           
(Tax Auditor) เปนผูตรวจสอบบัญชีและเซ็นตรับรองงบการเงินแกนิติบุคคลนั้นแทนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตได 
 นอกจากนี้ธุรกิจนําเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจนําเท่ียวในรูปแบบของนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายไทยยังมีหนาท่ีในการยื่นแบบและชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงป    ดวยการยื่นแบบฟอรม
ท่ีเรียกวา ภ.ง.ด. 51    ซ่ึงกําหนดระยะเวลาในการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงปตองชําระภายใน  
2  เดือนนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบระยะเวลาบัญชี       การคํานวณหา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงปท่ีตองชําระน้ัน      จะใชวิธีประมาณการยอดกําไรสุทธิประจําปจากยอด
กําไรขาดทุนสุทธิของรอบคร่ึงระยะเวลาบัญชีท่ีผานมาคูณดวย อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล                     



 156 

จะทําใหไดยอดของภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงปท่ีธุรกิจนําเท่ียวตองชําระ  หากในรอบครึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีผานมาธุรกิจนําเท่ียวมีภาษีหัก ณ ท่ีจายท่ีถูกหักไว     ธุรกิจนําเท่ียวสามารถนํายอด
ภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายมากหักออกจากยอดภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงปท่ีตองชําระได    หากผลการ
คํานวณธุรกิจนําเท่ียวมีภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงปท่ีตองชําระ    ธุรกิจนําเท่ียวจะทําการยื่นชําระภาษี
พรอมแบบฟอรม ภ.ง.ด. 51  และหากผลการคํานวณธุรกิจนําเท่ียวไมมีภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงปท่ี
ตองชําระ    ธุรกิจนําเท่ียวจะยื่นเฉพาะแบบฟอรม ภ.ง.ด. 51 แกกรมสรรพากรในเขตพื้นท่ีท่ีธุรกิจ  
นําเท่ียวต้ังอยู 
(ดังตัวอยางการกรอกแบบฟอรมภ.ง.ด.50, 51 ในภาคผนวก จ  หนา 245-254) 
 
 7.2  ภาษีมูลคาเพิ่ม   
 ธุรกิจนําเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจใหบริการนําเท่ียวและมีรายรับจากการประกอบธุรกิจเกิน 
1.8 ลานบาท    มีหนาท่ีในการจดทะเบียนเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม   ในการขาย
สินคาหรือใหบริการแกลูกคา ธุรกิจนําเท่ียวตองทําการออกใบกํากับภาษีขายทุกคร้ังเม่ือไดรับชําระ
คาสินคาและบริการ       และเม่ือทําการจายชําระคาสินคาหรือบริการธุรกิจนําเท่ียวมีสิทธ์ิเรียกขอ
ใบกํากับภาษีซ้ือจากผูขาย    ในการนําสงเงินภาษีมูลคาเพิ่มนั้นมีกําหนดระยะเวลาไมเกินวันท่ี 15 
ของเดือนถัดจากเดือนภาษีนั้น    และตองนําสงเงินภาษี ณ กรมสรรพากรพื้นท่ีในเขตที่ธุรกิจนํา
เท่ียวต้ังอยู    ในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มท่ีตองชําระน้ันธุรกิจนําเท่ียวตองจัดทํารายงานภาษีซ้ือ-
รายงานภาษีขายในแตละเดือน    จากนั้นนําตัวเลขยอดรวมจากรายงานภาษีซ้ือและรายงานภาษีขาย
มาคํานวณหาภาษีมูลคาเพิ่มท่ีตองชําระในเดือนภาษีนั้น 
 ในกรณีของธุรกิจนําเท่ียวจะมีรายไดท่ีไดรับหลายประเภททั้งท่ีมีภาษีมูลคาเพิ่มหรือตอง
ออกใบกํากับภาษีขายซ่ึง ไดแก  รายไดจากการใหบริการนําเท่ียว  รายไดจากการใหบริการเชารถ  
รายไดคานายหนาจากการจําหนายท่ีพัก   และรายไดท่ีมีภาษีมูลคาเพิ่มซ่ึงไดรับการยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่ม  โดยธุรกิจนําเท่ียวตองทําการออกใบเสร็จรับเงินในกรณีเม่ือไดรับชําระเงินคาบริการ 
ไดแก รายไดจากการใหบริการขนสง   รายไดจากการจําหนายต๋ัวเคร่ืองบิน  
  ในการจัดทํารายงานภาษีขายธุรกิจนําเท่ียวตองนํารายไดทุกรายการท้ังท่ีมีภาษีมูลคาเพิ่ม
และยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มท่ีไดทําการออกใบกํากับภาษีขายและใบเสร็จรับเงิน   มาจัดทํารายงาน  
ภาษีขาย   โดยรายไดท่ีมีภาษีมูลคาเพิ่มท่ีธุรกิจนําเท่ียวออกใบกํากับภาษีขายจะทําการกรอกในชอง
มูลคาสินคาและบริการและชองภาษีมูลคาเพิ่ม     สําหรับรายไดท่ีไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม     
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ท่ีธุรกิจนําเท่ียวออกใบเสร็จรับเงินจะทําการกรอกเฉพาะชองมูลคาสินคาและบริการดวยจํานวนเต็ม
มูลคา 
 ในสวนของคาใชจายท่ีธุรกิจนําเท่ียวสามารถนําใบกํากับภาษีมาเปนภาษีซ้ือหักจากภาษีขาย
ไดนั้นตองเปนคาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินธุรกิจนําเท่ียวเทานั้นท่ีจะสามารถนํา
ใบกํากับภาษีซ้ือมาหักออกจากภาษีขายได     และใบกํากับภาษีซ้ือนั้นตองเปนใบกํากับภาษีซ้ือเต็ม
รูปแบบท่ีถูกตอง  ครบถวน  สมบูรณ ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร  โดยไมมีรายการ
แกไขและมิใชเปนภาษีซ้ือตองหามตามท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด    คาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยตรง
กับการประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีธุรกิจนําเท่ียวตองพิจารณาเปนพิเศษในการนําใบกํากับภาษีซ้ือมา
หักออกจากภาษีขาย  ไดแก   ใบกํากับภาษีซ้ือคาน้ํามัน ท่ีใชในการใหบริการนําเท่ียวของธุรกิจ       
นําเท่ียวตองเปนคาน้ํามันของรถตูท่ีมีนั่งเกิน 10 ท่ีนั่งตามท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด   รวมถึง
ใบกํากับภาษีซ้ือคาน้ํามันนั้นตองระบุหมายเลขทะเบียนรถดวย 
 นอกจากนี้ใบกํากับภาษีซ้ือหากมิไดนํามาจัดทํารายภาษีซ้ือในเดือนภาษีท่ีระบุไวใน
ใบกํากับภาษี   ตามประมวลรัษฎากรอนุโลมใหนําใบกํากับภาษีนั้นมาหักออกจากภาษีขายไดใน
เดือนถัดๆ ไป ไมเกิน 6 เดือนนับจากเดือนท่ีระบุไวในใบกํากับภาษีซ้ือนั้น    ในการจัดทํารายงาน
ภาษีซ้ือธุรกิจนําเท่ียวจะนําใบกํากับภาษีซ้ือจากคาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินธุรกิจมา
จัดทําโดยกรอกในชองมูลคาสินคาและบริการ และชองภาษีมูลคาเพิ่มตามปกติ 
 สําหรับแบบฟอรมท่ีใชในการยื่นแบบเพ่ือชําระภาษีมูลคาเพิ่มนั้น  คือ แบบฟอรม ภ.พ. 30 
ในการกรอกแบบฟอรม ภ.พ. 30 ของธุรกิจนําเท่ียวนั้น มีรายไดในสวนของรายไดท่ีไดรับการ
ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม    ซ่ึงมีแนวปฏิบัติในการกรอกแบบฟอรมภ.พ. 30 ดังนี้ 

 1)  รวมยอดรายไดท่ีไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มกับรายไดท่ีมีภาษีมูลคาเพิ่ม   
ซ่ึงเปนยอดกอนภาษีมูลคาเพิ่มท่ีไดจากการจัดทํารายงานภาษีขายนําไปกรอกในชองหมายเลข 1 
ยอดขายในเดือนนี้ในแบบฟอรมภ.พ.30 

 2)  จากนั้นนํายอดรายไดท่ีไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มมาหักออกดวยการกรอก
ในชองหมายเลข 3 

 3)  สําหรับการกรอกยอดซ้ือและภาษีซ้ือนั้น  นํายอดซ้ือท่ีไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
จากรายงานภาษีซ้ือมากรอกลงในชองหมายเลข 6 แลวนํายอดซ้ือท่ีกรอกในชองหมายเลข 6 คูณดวย
อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % จะไดภาษีซ้ือในเดือนภาษีนั้น จะนําไปกรอกในชองหมายเลข 7 
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 4)  กรอกชองหมายเลข 8 จํานวนภาษีท่ีตองชําระดวยการนํายอดภาษีขายในชอง
หมายเลข 5 มาหักจากยอดซ้ือในชองหมายเลข 7  และหากยอดภาษีขายมากกวาภาษีซ้ือตองกรอก
ชองหมายเลข 9 เปนยอดภาษีท่ีชําระเกินในเดือนนี้    ซ่ึงถาธุรกิจนําเท่ียวมียอดภาษีมูลคาเพิ่มท่ีชําระ
เกินในเดือนนี้สามารถนําไปเครดิตเปนยอดหักออกจากภาษีมูลคาเพิ่มตองชําระในเดือนหนาได 
ตัวอยางท่ี 27  
การคํานวณหาภาษีมูลคาเพิ่มท่ีตองชําระ 

 ภาษีขาย   =  ยอดรวมของมูลคาสินคาและบริการที่ขายกอนภาษีมูลคาเพิ่ม × 7% 

   =  1,817,162.60 × 7% 
   =  127,201.38  บาท 

 ภาษีซ้ือ  =  ยอดรวมของมูลคาสินคาและบริการที่ซ้ือกอนภาษีมูลคาเพิ่ม × 7% 

   =  712,773.65 × 7% 
   =  49,894.16  บาท 
 ภาษีมูลคาเพิ่มท่ีตองชําระ    =  ภาษีขาย – ภาษีซ้ือ 
      =  127,201.38  –  49,894.16 
      =  77,302.22 บาท 
(ดังตัวอยางการกรอกแบบฟอรมภ.พ. 30 ในภาคผนวก จ  หนา 253) 
 
 

7.3  ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย   
ธุรกิจนําเท่ียวท่ีประกอบธุรกิจนําเท่ียวในรูปแบบของนิติบุคคลเกี่ยวของกับภาษีหัก ณ ท่ี

จาย   เนื่องจากตามประมวลรัษฎากรไดกําหนดใหนิติบุคคลมีหนาท่ีในการหักภาษี ณ  ท่ีจาย       
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในบทบัญญัติมาตรา 3 เตรสแหงประมวลรัษฎากร  กลาวคือ  เม่ือธุรกิจ
นําเท่ียวท่ีจัดต้ังในรูปแบบของนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยไดทําการจายเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40   ซ่ึงเปนจํานวนเงินท่ีจายในแตละคราวเกิน 1,000 บาท ใหแกท้ังบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล    ธุรกิจนําเท่ียวนั้นจะตองทําการหักภาษีหัก ณ ท่ีจายนั้นไวเพื่อนําสงแกกรมสรรพากรใน
อัตรารอยละท่ีประมวลรัษฎากรกําหนดไว  
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ในสวนของการประกอบธุรกิจนําเท่ียวเก่ียวของกับภาษีหัก ณ ท่ีจายในการจายเงินได
ประเภทดังตอไปนี้ 

อัตราภาษีหัก ณ ท่ีจาย (รอยละ) ประเภทของเงินไดท่ี 
ธุรกิจนําเท่ียวทําการจาย บุคคลธรรมดา นิติบคุคล มูลนิธิสมาคม 

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

- 
5 
 
 
3 
3 

3 
5 
 
 
3 
3 

10 
10 
 
 

10 
3 
 

 
 สําหรับการกรอกแบบฟอรมเพื่อนําสงเงินภาษีหัก ณ ท่ีจายสําหรับการจายเงินไดดังกลาว
ขางตนท่ีธุรกิจนําเท่ียวไดทําการหักไวใหแกกรมสรรพากรนั้น    หากผูถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 
อยูในฐานะบุคคลธรรมดา    ธุรกิจนําเท่ียวจะนําสงภาษีท่ีหักไวดวยการกรอกแบบฟอรม  ภ.ง.ด. 3  
และหากผูถูกหักภาษีเงินได  ณ  ท่ีจายอยูในฐานะนิติบุคคล   ธุรกิจนําเท่ียวจะนําสงภาษีท่ีหักไว   
ดวยการกรอกแบบฟอรม ภ.ง.ด. 53      ซ่ึงการกรอกแบบฟอรมท้ัง 2 ประเภทนั้นตองจัดทําใบแนบ 
ภ.ง.ด. 3 และ 53  เพื่อช้ีแจงรายละเอียดการหักภาษีหัก ณ ท่ีจาย     ซ่ึงกําหนดระยะเวลาในการนําสง
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายในแตละเดือน คือ  ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนท่ีจายเงินได     
และตองนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ณ  กรมสรรพากรพื้นท่ีในเขตท่ีธุรกิจนําเท่ียวนั้นต้ังอยู      
หรือยื่นแบบผานทางอินเตอรเน็ทและชําระภาษีโดยการหักผานบัญชีธนาคาร 

สําหรับการจายเงินไดพึงประเมินมาตรา 40 (1) และ (2) ใหแกพนักงานของธุรกิจนําเท่ียว
หรือการจายเงินเดือนและเบ้ียเล้ียงใหแกพนักงานนั้น  ธุรกิจนําเท่ียวจะทําการคํานวณหาภาษีเงินได
หัก ณ ท่ีจายตามมาตรา 50 (1) แหงประมวลรัษฎากรจากโปรแกรมคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายท่ี
กรมสรรพากรไดจัดเตรียมแผนซีดีโปรแกรมไวให     หรือธุรกิจนําเท่ียวสามารถดาวนโหลด
โปรแกรมคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายจากเงินเดือน คาจาง ตามมาตรา 50 (1) ประมวลรัษฎากร 
สําหรับเอกชน Version 2.02  ไดจากเว็บไซด www.rd.go.th    เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
คํานวณแทนการคํานวณดวยมือ   ซ่ึงจะมีความสะดวก ถูกตอง แมนยํากวาการคํานวณดวยมือ   
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 สําหรับแบบฟอรมท่ีใชนําสงเพื่อชําระภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายจากเงินเดือนตามมาตรา      
50 (1) แหงประมวลรัษฎากร  คือ  ภ.ง.ด. 1   หากธุรกิจนําเท่ียวคํานวณภาษีจากโปรแกรมภาษีหัก     
ณ  ท่ีจายของกรมสรรพากร   สามารถส่ังพิมพแบบ ภ.ง.ด. 1 และใบแนบจากโปรแกรมไดหลังจาก   
ไดทําการปอนขอมูลเงินไดของพนักงานประจําเดือน  เพื่อนําสงสรรพากรพรอมเงินท่ีตองชําระและ
ส่ือบันทึกขอมูลได     โดยท่ีกําหนดระยะเวลาในการนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายจากเงินเดือน       
ตามมาตรา 50(1)  แหงประมวลรัษฎากร  คือ  ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนท่ีทําการ
จายเงินไดพึงประเมิน ณ สรรพากรพื้นท่ีในเขตท่ีธุรกิจนําเท่ียวนั้นต้ังอยู 
(ดังตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ภ.ง.ด 3, 53 และ ภ.ง.ด. 1 ในภาคผนวก จ  หนา 256-261) 
 
 7.4  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
 ธุรกิจนําเท่ียวเกี่ยวของกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในสวนของการคํานวณภาษีและยื่น
แบบของพนักงานภายในกิจการของธุรกิจนําเท่ียว    ในท่ีนี้ธุรกิจนําเท่ียวมีการคํานวณและย่ืน
แบบฟอรมการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหแกพนักงานโดยมีแผนกบัญชีเปนผูดําเนินการ
คํานวณให     ดวยการนําขอมูลเงินไดตลอดท้ังปของพนักงานทุกคนมาจากฐานขอมูลในโปรแกรม
คํานวณภาษีหัก ณ ท่ีจาย (ภ.ง.ด.1) ท่ีธุรกิจนําเท่ียวไดจัดทําไวมาทําการยื่นแบบผานทางอินเตอรเนท็
ผานทางเว็บไซต www.rd.go.th     ซ่ึงถือวาเปนวิธีการคํานวณและนําสงขอมูลภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาท่ีงายและสะดวกท่ีสุด     เนื่องจากการยื่นแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทาง
อินเตอรเน็ทดวยการกรอกขอมูลเงินได  และการหักลดหยอน รวมถึงเครดิตภาษีดวยเงินภาษีท่ีถูก
หัก ณ ท่ีจายของผูเสียภาษีลงไป    โปรแกรมจะทําการคํานวณการหักคาใชจายและภาษีท่ีตองชําระ
ใหเปนท่ีเรียบรอย     และหากโปรแกรมคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูเสียภาษีแลวปรากฎ
วามีเงินคืนภาษีสามารถขอคืนเงินภาษีทางอินเตอรเน็ทไดทันที 
 ซ่ึงหากพนักงานของธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีรายไดจากเงินเดือนและคานายหนาถือเปนเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (1)และ (2)  จะทําการยื่นภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบฟอรม ภ.ง.ด. 91  
และหากพนักงานของธุรกิจนําเท่ียวมีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (3) – (8) จะทําการยื่นภาษี 
เงินไดบุคคลธรรมดาดวยแบบฟอรม ภ.ง.ด. 90      
  นอกจากนี้พนักงานของธุรกิจนําเท่ียวหากมีเงินไดพึงประเมินในประเภทที่ 5 – 8    เชน          
คาเชารถ  คาขนสง  เปนตน  ตองยื่นแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาคร่ึงปดวยแบบฟอรม 
ภ.ง.ด. 94   ซ่ึงสามารถยื่นแบบและชําระภาษีทางอินเตอรเน็ทไดเชนกัน   ดวยการกรอกเงินได     
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พึงประเมินประเภทท่ี 5 – 8 ท่ีไดรับระหวางเดือนมกราคมถึงมิถุนายนของป และคาลดหยอน
จํานวนกึ่งหนึ่งของคาลดหยอนประจําปลงไป   โปรแกรมจะทําการคํานวณการหักคาใชจายและ
ภาษีท่ีตองชําระใหเปนท่ีเรียบรอย   
การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปจากเงินไดสุทธิมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
(1) เงินไดพึงประเมินตลอดทั้งป(40(1))    400,000 
      หัก   คาใชจาย        60,000  340,000 
      ดอกเบ้ียเงินกูยืม                   - 
      เงินปนผล                    - 
     บวก  เครดิตเงินปนผล                       -  
(2)เงินไดหลังหักคาใชจาย       340,000 
     หัก  คาลดหยอนประเภทตาง ๆ (ไมรวมลดหยอนเงินบริจาค)     30,000 
(3) เงินไดหลังหักคาใชจายและลดหยอน      310,000 
     หัก  คาลดหยอนเงินบริจาคเทาท่ีจายจริงแตไมเกิน10 %ของ(3)                - 
(4) เงินไดสุทธิ         310,000 
 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําป = เงินไดสุทธิ ×อัตราภาษีกาวหนา 
                 = 310,000-100,000 × 10% 
                 =  21,000 บาท 
 
อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เม่ือไดยอดเงินไดสุทธิแลว นําไปคํานวณภาษีตามอัตราภาษี ดังนี ้

เงินไดสุทธิ 
ชวงเงินไดสุทธิ 

แตละข้ัน 

อัตราภาษ ี

รอยละ 

ภาษแีตละข้ัน 

เงินไดสุทธิ 

ภาษีสะสม 

สูงสุดของข้ัน 

1 - 100,000 100,000 ไดรับยกเวน - - 
100,001 - 500,000 400,000 10 40,000 40,000 

500,001 - 1,000,000 500,000 20 100,000 140,000 
1,000,001 - 4,000,000 3,000,000 30 900,000 1,040,000 
4,000,001 บาทข้ึนไป  37   
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การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาคร่ึงปจากเงินไดสุทธิ  มีวิธีปฏิบัติดังนี ้
เงินไดสุทธิ                   =   (ผลรวมของเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 5 ถึงประเภทท่ี 8 หลัง

หักคาใชจาย) – (ผลรวมของกึ่งหนึ่งของคาลดหยอยตามสิทธิ) 
                                     = 210,000 - 15,000 
                                     = 195,000 บาท 

ภาษีเงินไดคร่ึงป           =     เงินไดสุทธิ  × อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

                                     =     195,000 - 100,000 × 10% 
                                     =     9,500 บาท 
ภาษีท่ีตองชําระเพิ่ม      = จํานวนเงินภาษีท่ีตองชําระ – ภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจายระหวาง

เดือน ม.ค ถึง มิ.ย. 
                                      = 9,500 -  5,000 
 =    4,500 บาท 
 
  และหากพนักงานของธุรกิจนําเท่ียวมีเงินไดประเภทอ่ืนๆ  นอกจากเงินไดประเภท 
40(1) เงินเดือน เบ้ียเล้ียงแลว  คือเงินไดต้ังแต 40(2) – (8)  เชน มีเงินไดจากการนํารถรวมมาให
ธุรกิจนําเท่ียวเชาดวย  จะตองทําการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาวิธีท่ี 2 โดยทําการคํานวณภาษี
จากฐานเงินไดพึงประเมิน   โดยการนําเงินไดพึงประเมินทุกประเภทเวนแตเงินไดพึงประเมินจาก
เงินเดือน คาเบ้ียเล้ียงท่ีไดรับมารวมกัน  และถึงเกณฑท่ีตองเสียภาษีใหคํานวณภาษีในอัตรารอยละ 
0.5 ของยอดเงินไดพึงประเมินนั้น    จากนั้นใหทําการเปรียบเทียบภาษีท่ีคํานวณไดจากวิธีท่ี 1         
ท่ีใชเงินไดสุทธิในการคํานวณภาษี  เปรียบเทียบกับวิธีท่ี 2 ท่ีใชฐานเงินไดพึงประเมินคํานวณ       
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 ธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีการติดต้ังปายช่ือบริษัทพรอมท้ัง

ตราสัญลักษณของธุรกิจนําเท่ียวท่ีเปนท้ังตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการคาและการ
พาณิชยนั้นมีหนาท่ีท่ีตองชําระภาษีปาย  ณ องคกรบริหารสวนทองถ่ินท่ีธุรกิจนําเท่ียวต้ังอยู โดย
เปนหนาท่ีของแผนกบัญชีหรือแผนกการเงินในการกรอกแบบฟอรม ภ.ป.1   ในการยื่นเพื่อขอชําระ
ภาษีปายภายในเดือนมีนาคมของทุกปนับต้ังแตปถัดไปท่ีเร่ิมติดต้ังปายกิจการ  สวนอัตราคาภาษีปาย
ไดกําหนดอัตราภาษีไว 5 % สําหรับปายท่ีมีตัวอักษรภาษาไทย   และอัตราภาษี 20 % สําหรับปายท่ี
มีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษและตราสัญลักษณของธุรกิจนําเท่ียว  โดยคาภาษปีายจะคิดตอ  
500  ตารางเซนติเมตร   ดังนั้นภาษีปายท่ีตองชําระในแตจะปจะเทากับ 

 ภาษีปาย =  พื้นท่ีของปาย * อัตราภาษีปาย 
 และนอกจากน้ีธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีท่ีดินและอาคารเปนของตนเองจะมีหนาท่ีตองชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดินรายป     เนื่องจากมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและส่ิงปลูกสรางและไดนําท่ีดินและ      
ส่ิงปลูกสรางนั้นไปใชประโยชนเชิงพาณิชย   และไดรับผลประโยชนตอบแทนจากการใชท่ีดินและ
อาคารนั้น     จึงมีหนาท่ีในการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป        
โดยกรอกและยื่นแบบฟอรม ภ.ร.ด. 2  ท่ีองคกรบริหารสวนทองถ่ินท่ีธุรกิจนําเท่ียวต้ังอยูโดยท่ี
เจาหนาท่ีจะทําการประเมินภาษีโรงเรือนท่ีธุรกิจนําเท่ียวตองชําระ   และจัดสงแบบการประเมินภาษี
ท่ีตองชําระ ภ.ร.ด.8  ไปใหธุรกิจนําเท่ียวทางไปรษณียภายหลัง  เพื่อนําแบบฟอรม  ภ.ร.ด 8 นี้        
มาชําระเงินคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีองคกรบริหารสวนทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


