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ความแตกต่างความแตกต่าง

ทางบัญชีกับภาษีอากรทางบัญชีกับภาษีอากร

 ท่านเช่อหรือไม่่ว่่า นับแต่่ม่นุษย์ได้้รว่ม่ต่ัว่กันอย่่เป็็นชุม่ชน การจััด้เก็บหรือการเสีียภาษีอากร 

ก็เกิด้ขึ้้�นม่าพร้อม่ ๆ กัน ว่ิว่ัฒนาการจััด้เก็บภาษีก็ม่ักจัะสีอด้คล้้องกับร่ป็แบบการป็กครองในแต่่ล้ะชุม่ชน 

ในป็ระเทศไทยก็เช่นเด้ียว่กัน ว่ิว่ัฒนาการขึ้องการจััด้เก็บภาษีอากรก็อิงกับร่ป็แบบการป็กครองต่ั�งแต่่สีม่ัยสีุโขึ้ทัย 

(ป็ระว่ัต่ิการจััด้เก็บภาษีอากร, กรม่สีรรพากร)

ใน ยุุ ค ท่ี่� ไ ม่่ ม่่ เ งิิ นตรา เ ป็็น ส่ื่� อกลางิ 
ในการแลกเป็ล่�ยุน ในสื่มั่ยุโบราณ

ม่่การส่ื่งิม่อบเคร่�องิบรรณาการจากเม่่องิข้ึ้�น 
การกวาดต้อนผู้้้คนและที่รัพย์ุสิื่นจากการชนะ 
สื่งิคราม่ การเกณฑ์์แรงิงิานในอาณาจักร 
ม่าขึุ้ดคลองิ สื่ร้างิถาวรวัตถุ สื่ร้างิถนนหนที่างิ 
เพ่�อที่ำานุบำารุงิป็ระเที่ศ เหล่าน่�อาจจัดได้ว่า 
เป็็นร้ป็แบบการจัดเก็บภาษ่ีอากรท่ี่�ไม่่เป็็นตัวเงิิน
ป็ระเภที่หน้�งิ ซ้ึ่�งิแต่ละป็ระเภที่ เป็็นร้ป็แบบ 
เป็็นวิวัฒนาการสื่ง่ิผู้ลตอ่การก่อสื่ร้างิอาณาจกัร
ในแต่ละยุุคแต่ละสื่มั่ยุขึ้องิแต่ละชุม่ชน

 ถัดม่า ในยุุคท่ี่�ม่่การพัฒนานำาระบบ
เงิินตราม่าใช้เป็็นส่ื่�อกลางิในการแลกเป็ล่�ยุน 
ผู้้้ท่ี่�จำาต้องิถ้กเกณฑ์์แรงิงิานอาจเป็็นผู้้้ม่่ความ่ร้้ 
ความ่สื่าม่ารถป็ระกอบอาช่พด้านอ่�นเพ่�อ 
ให้ได้ม่าซ้ึ่�งิเงิินตรา ก็อาจจะกำาหนดให้สื่าม่ารถ 
นำา เ งิิ น ต ร า ท่ี่� ที่ำา ห า ไ ด้ ส่ื่ งิ ใ ห้ กั บ รั ฐ แ ที่ น 
เพ่�อแลกเป็ล่�ยุนกับการถ้กเกณฑ์์แรงิงิาน 
ที่ำางิานตาม่ท่ี่�รัฐต้องิการ ลักษีณะน่�ก็จัดเป็็น 
ร้ป็แบบการเส่ื่ยุภาษ่ีร้ป็แบบหน้�งิ โดยุการใช้
ระบบเงิินตราเข้ึ้าม่าส่ื่�อกลางิ ถ่อเป็็นวิวัฒนาการ
การจัดเก็บภาษ่ีอ่กขัึ้�นหน้�งิ

 การคำานวณเพ่�อกำาหนดจำานวนภาษี ่ในยุคุท่ี่�ไม่่ม่่เงิินตรา ร้ป็แบบการจดัเก็บภาษ่ี
อากรในอด่ต มั่กจะป็ระเมิ่นความ่ต้องิการขึ้องิรัฐ หร่อ จัดเก็บรายุได้ คำานวณจากสัื่ดส่ื่วน 
ขึ้องิสิื่นค้า ขึ้องิกิจกรรม่ท่ี่�ต้องิการ ซ้ึ่�งิก็นับเป็็นพัฒนาการหน้�งิซ้ึ่�งิก้าวไป็ส่้ื่ระบบภาษ่ีการค้า 
โดยุวิธ่ีการจัดเก็บจากการขึ้ายุสิื่นค้า จากการบริการในกิจกรรม่ท่ี่�เกิดข้ึ้�น สื่อดคล้องิกับ
ในแต่ละท้ี่องิถิ�น วัตถุดิบ หร่อ ที่รัพยุากรธีรรม่ชาติ หร่อการพัฒนาในแต่ละชุม่ชนนั�น ๆ

 จากแนวคิดระบบภาษี่การค้า ซ้ึ่�งิจัดเก็บจากรายุได้เป็็นหลัก เริ�ม่การจัดเก็บ 
เริ�ม่ม่่พัฒนาการม่ากข้ึ้�น ม่าจัดเก็บในร้ป็แบบอ่�น ๆ เช่น ในสื่มั่ยุพระนครศร่อยุุธียุา 
เริ�ม่ม่่การจัดเก็บในร้ป็ขึ้องิค่าธีรรม่เน่ยุม่จากการออกโฉนด เพ่�อป้็องิกันมิ่ให้ผู้้้อ่�นบุกรุก
สื่ถานท่ี่�ที่ำากิน ท่ี่�เร่ยุกว่า ฤชา พัฒนาการดา้นการจดัเก็บภาษ่ีอากรถ้กป็รบัป็รุงิเป็ล่�ยุนแป็ลงิ
 เพ่�อให้ที่ันยุุคทัี่นสื่มั่ยุม่ากข้ึ้�น ได้ม่่การยุกเลิกร้ป็แบบเดิม่ ๆ กำาหนดร้ป็แบบการจัดเก็บ 
ตาม่สื่ถานการณ์ต่างิ ๆ ตาม่แต่ละยุุคสื่มั่ยุ ม่าถ้งิยุุคปั็จจุบัน เราอาจสื่รุป็การจัดเก็บภาษ่ี
แบ่งิเป็็นแหล่งิท่ี่�ม่าใหญ่่ ๆ ได้ 3 แหล่งิท่ี่�ม่า

 1. จัดเก็บจากใช้ป็ระโยุชน์สิื่นที่รัพยุ์

 2. จัดเก็บการใช้แรงิงิาน รายุได้หร่อการที่ำาม่าหาได้

 3. จัดเก็บผู้ลจากการป็ระกอบธุีรกิจ กำาไรธุีรกิจ การบริโภค

 สื่ำาหรับการจัดที่ำาบัญ่ช่ ในปั็จจุบันม่่การนำาระบบบัญ่ช่ม่าใช้ในการบันท้ี่ก 
เพ่�อสื่รุป็ผู้ลการดำาเนินธุีรกิจ ม่่การยุอม่รับม่าตรฐานระดับสื่ากลและได้นำาผู้ลจาก 
การจัดที่ำาบัญ่ช่ม่าเป็็นข้ึ้อม้่ลพ่�นฐานในการจัดเก็บภาษ่ี จ้งิเป็็นท่ี่�ม่าขึ้องิใช้ฐานกำาไรสุื่ที่ธิี
เพ่�อคำานวณในการจัดเก็บภาษ่ีเงิินได้นิติบุคคล ดังิท่ี่�เข้ึ้าใจกัน



 จัุด้เริ�ม่ต่้นขึ้องการบันท้กบัญชีในยุคแรก การที่ำาบัญ่ช่ในยุุคนั�นที่ำาเพ่ยุงิ
เพ่�อบันท้ี่กจำานวนที่รัพยุ์สิื่น สิื่�งิขึ้องิ สิื่นค้าท่ี่�ม่่อยุ้่และท่ี่�นับจำานวนได้ นั�นค่อวัตถุป็ระสื่งิค์ 
ในยุคุเริ�ม่ต้น เป็็นเพ่ยุงิเพ่�อการที่ราบจำานวน บันท้ี่กไว้เพ่�อที่ดแที่นความ่จำา คงิอาจเป็็นเพราะ 
ความ่สื่ลับซัึ่บซ้ึ่อนขึ้องิธุีรกิจไม่่ม่ากนัก และการลงิทุี่น การจัดการอยุ้่ในร้ป็แบบขึ้องิ 
บุคคลธีรรม่ดา ลักษีณะการดำาเนินธุีรกิจม่่พัฒนาม่าจากการแลกเป็ล่�ยุนสิื่นค้า ต้นทุี่นท่ี่�เกิดข้ึ้�น 
ม่าจากการใช้แรงิงิานซ้ึ่�งิเกิดข้ึ้�นในกลุ่ม่เคร่อญ่าติ บุคคลในครอบครัวเป็็นส่ื่วนใหญ่่ จ้งิไม่่ได้ 
ให้ความ่สื่ำาคัญ่ในการบันท้ี่กรายุการในส่ื่วนค่าใช้จ่ายุท่ี่�เกิดข้ึ้�นเหล่านั�น

 ในยุคต่่อ ๆ ม่า ความ่เจริญ่รุ่งิเร่องิที่างิการค้าเพิ�ม่ม่ากข้ึ้�น การบันท้ี่กข้ึ้อม้่ล 
ที่างิบัญ่ช่จ้งิถ้กให้ความ่สื่ำาคัญ่และม่่ความ่จำาเป็็นม่ากข้ึ้�น ม่่การพัฒนานำาเอาระบบบัญ่ช่ค่้ 
ม่าใช้ ถัดม่าก็ม่่การกำาหนดรอบระยุะเวลาบัญ่ช่เพ่�อใช้สื่รุป็ผู้ลการดำาเนินการงิาน 
ในศตวรรษีท่ี่� 19 พัฒนาการที่างิบัญ่ช่ได้เป็ล่�ยุนแป็ลงิม่ากส่ื่บเน่�องิจากม่่การป็ฏิิวัติ
อุตสื่าหกรรม่ ความ่สื่ลับซัึ่บซ้ึ่อนที่างิธีุรกิจม่่ม่ากข้ึ้�น การบัญ่ช่ถ้กพัฒนาเพ่�อตอบโจที่ยุ์ 
ในดา้นต่างิ ๆ  ม่ากข้ึ้�น จากเดมิ่ผู้้้ใช้ข้ึ้อม้่ลเพ่ยุงิเจ้าขึ้องิกจิการหร่อผู้้้บริหาร ข้ึ้อม้่ลถ้กนำาม่าใช้งิาน 
ในด้านอ่�นเพิ�ม่ ตาม่สื่ถานการณ์ท่ี่�เป็ล่�ยุนแป็ลงิไป็

 บริบทการเกิด้ข้ึ้�นขึ้องบัญชีกับภาษีอากร ว่ัต่ถุุป็ระสีงค์ต่่างกัน 

แต่่วิ่ว่ัฒนาการทำาให้เด้ินทางม่าค่่ขึ้นานกัน ด้้ว่ยเพราะมี่คว่าม่จัำาเป็็น 

แล้ะม่ีคว่าม่สีำาคัญขึ้องข้ึ้อม่่ล้ที�ต่้องใช้ม่าจัากพื�นฐานเด้ียว่กัน เม่่�อม่าถ้งิยุุคหน้�งิ 
วิวัฒนาการการบัญ่ช่ สื่าม่ารถบันท้ี่กได้ครอบคลุม่ทุี่ก ๆ อยุ่างิในเหตุการณ์ท่ี่�เกิดข้ึ้�น 
ที่ำาให้นักบัญ่ช่ม่องิเห็นความ่แตกต่างิและความ่เหม่่อนกันขึ้องิท่ี่�ม่าขึ้องิข้ึ้อม้่ล จากการวิเคราะห์ 
จากการป็ระม่วลผู้ล แนวคิดจ้งิม่องิเห็นการใช้ป็ระโยุชน์ข้ึ้อม้่ลจากนักบัญ่ช่เป็็นพ่�นฐาน 
เพ่�อนำาม่าป็รับป็รุงิ เพิ�ม่เติม่ เพ่�อใช้เป็็นข้ึ้อม้่ลสื่ำาหรับการจัดเก็บภาษ่ีอากร เราจ้งิม่องิเห็นภาพ 
การบัญ่ช่ภาษี่อากรเพ่ยุงิความ่แตกต่างิท่ี่�สื่าม่ารถป็รับป็รุงิข้ึ้อม้่ลให้ได้ตาม่เงิ่�อนไขึ้ 
ท่ี่�กำาหนดข้ึ้�นที่างิภาษ่ีอากร จ้งิไม่่แป็ลกท่ี่�หลายุ ๆ ท่ี่านท่ี่�เป็็นนักบัญ่ช่จะเข้ึ้าใจว่า เอาข้ึ้อม้่ล
ที่างิบัญ่ช่ม่าป็รับป็รุงิแล้วสื่าม่ารถนำาไป็คำานวณเพ่�อเส่ื่ยุภาษ่ีอากรได้แล้ว

 วิวัฒนาการความ่สื่าม่ารถขึ้องิการจัดการฐานข้ึ้อม้่ลเพ่�อรองิรับเหตุการณ์ 
ได้อยุ่างิละเอ่ยุด แยุกยุ่อยุได้ม่ากข้ึ้�นร้ป็แบบการจัดเก็บภาษ่ีอากร ม่่ความ่พยุายุาม่จะใช้ 
ฐานข้ึ้อม้่ลในระดับ Big data ม่าใช้คำานวณเม็่ดเงิินภาษ่ีอากร เพ่�อให้สื่ะท้ี่อนตัวเลขึ้ 
ท่ี่�ต้องิม่่การจัดการ

 ที�ม่าขึ้องการกำาหนด้อัต่ราภาษีอากรที� ใช้ จััด้เก็บไม่่ได้้ป็ระเม่ิน 

จัากผล้ป็ระกอบการทางธุรุกจิัแต่เ่พยีงอยา่งเด้ยีว่ อตั่ราภาษอีากรที�เหม่าะสีม่ 

ถุ่กป็ระเม่ินม่าจัากการจััด้การขึ้องภาครัฐ ป็ระเม่ินจัากการเจัริญเต่ิบโต่ 

ขึ้องผล้ผล้ติ่ม่ว่ล้รว่ม่ขึ้องป็ระเทศ ทกุ ๆ  จัำานว่นที�เกดิ้ข้ึ้�น ท่ี่�เติบโต จะต้องิสื่ร้างิ
ผู้ลกระที่บต่อสัื่งิคม่ ต่อชุม่ชน ต่อการจัดการ และทุี่ก ๆ  ผู้ลกระที่บม่่ต้นทุี่นในการจัดการเสื่ม่อ 
หากสัื่งิเกตในแต่ละชุม่ชน ภาษ่ีอากรไม่่ได้กำาหนดไว้ในอัตราเด่ยุวกัน ทัี่�งิน่�ข้ึ้�นอยุ้กั่บการจัดการ
ขึ้องิภาครัฐเพ่�อความ่เจริญ่เติบโต ความ่สื่งิบสุื่ขึ้ เร่ยุบร้อยุขึ้องิแต่ละชุม่ชน

 การที่ำาธุีรกิจ เริ�ม่ต้นมุ่่งิเพ่�อการสื่ร้างิยุอดขึ้ายุ สื่ร้างิรายุได้ หาวิธ่ีการเพ่�อสื่ร้างิเม็่ดเงิิน 
เข้ึ้าส่้ื่ธุีรกิจให้ม่ากท่ี่�สุื่ด การจัดเก็บภาษ่ีอากร มุ่่งิจัดหารายุได้ม่าพัฒนา บริหารจัดการ แก้ไขึ้
ปั็ญ่หาในสื่ังิคม่ อ่กส่ื่วนหน้�งิเจตนาเพ่�อลดความ่เล่�อม่ลำ�าที่างิสื่ังิคม่ ด้วยุม่่ข้ึ้อยุกเว้นที่างิภาษ่ี
อากร ผู้ลการลดความ่เล่�อม่ลำ�า อาจจะสื่ร้างิภาระการจัดการท่ี่�เพิ�ม่ข้ึ้�น แท้ี่จริงิอาจเพิ�ม่ต้นทุี่น
ขึ้องิธุีรกิจอ่กที่างิหน้�งิ สื่ำาหรับการสื่นับสื่นุน ส่ื่งิเสื่ริม่ที่างิด้านอ่�นเพิ�ม่เติม่ เพ่�อเป็็นข้ึ้อกำาหนด
ให้เกิดความ่เท่ี่าเท่ี่ยุม่ที่างิสัื่งิคม่ด้วยุภาษ่ีอากร เหล่านั�นสื่ร้างิความ่สื่ลับซัึ่บซ้ึ่อนที่างิบัญ่ช่ 
กับที่างิภาษี่อากรให้เกิดความ่แตกต่างิ และนับวันความ่แตกต่างิเหล่าน่�จะม่่ม่ากข้ึ้�น 
ด้วยุเหตุขึ้องิท่ี่�ม่าและเป้็าหม่ายุขึ้องิทัี่�งิ 2 ส่ื่วนไม่่ได้เดินบนเส้ื่นที่างิเด่ยุวกันท่ี่�สื่ม่บ้รณ์แบบ



 นักธุุรกิจั ผ่้ป็ระกอบการ ม่องภาษีอากรอย่างไร อาจม่องิเป็็นต้นทุี่นขึ้องิธุีรกิจ หร่อม่องิเป็็นส่ื่วนแบ่งิท่ี่�ภาครัฐจะได้รับเพ่�อ
ตอบแที่นคุณแผู่้นดิน หร่อเป็็นหุ้นส่ื่วนที่างิสัื่งิคม่จากการที่ำาม่าหาได้ในแหล่งิกำาเนิด แหล่งิท่ี่�ม่ารายุได้ขึ้องิธีุรกิจ มุ่ม่ม่องิท่ี่�ต่างิกันการจัดการก็
ป็รับเป็ล่�ยุนตาม่ท่ี่�เห็น ม่องิเป็็นต้นทุี่น เป้็าหม่ายุนั�นค่อป็ระหยุัดต้นทุี่น หากม่องิเห็นเป็็นหุ้นส่ื่วนที่างิสัื่งิคม่ เพ่�อตอบแที่นคุณแผู่้นดินก็อาจเห็น
จำานวนท่ี่�เหม่าะสื่ม่อาจไม่่ได้ม่องิจำานวนท่ี่�ตำ�าเช่นเด่ยุวกับต้นทุี่น

 ภาครัฐม่องภาษีอากรอย่างไร ม่องิเห็นเป็็นรายุได้เพ่�อนำาม่าใช้จ่ายุในการบริหารจัดการเพ่�อเป็็นผู้ลงิานขึ้องิผู้้้เป็็นรัฐบาล หร่อ
ม่องิเห็นเป็็นเงิินส่ื่วนสื่นับสื่นุน ส่ื่วนแบ่งิส่ื่งิม่าจากภาคบุคคลท่ี่�ม่่ส่ื่วนร่วม่เป็็นสื่ม่าชิกในสัื่งิคม่ท่ี่�อยุ้ร่่วม่กัน การนำาไป็ใช้อยุ่างิคุ้ม่ค่าเพ่�อตอบโจที่ย์ุ
หร่อตอบสื่นองิ ม่่เป้็าหม่ายุอาจม่่ความ่ละเอ่ยุดอ่อนท่ี่�ต่างิกันจากมุ่ม่ม่องิท่ี่�เห็นเช่นกัน

 นักบัญชีม่องภาษีอากรอย่างไร ม่องิเห็นเป็็นแค่ส่ื่วนหน้�งิขึ้องิรายุการที่างิการค้าท่ี่�ต้องิบันท้ี่กให้ครบถ้วน หร่อม่องิเห็น 
เป็็นเม็่ดเงิิน เป็็นฐานข้ึ้อม้่ลสื่ำาคัญ่ ทัี่�งิน่�เพ่�อความ่ถ้กต้องิ เพ่�อการนำาเม็่ดเงิินไป็ใช้ และส่ื่งิเสื่ริม่การจัดการความ่มั่�นคงิที่างิเศรษีฐกิจ การจัดการ
ที่างิสัื่งิคม่ การให้ความ่สื่ำาคัญ่ต่อจำานวน ตัวเลขึ้ สัื่ดส่ื่วนท่ี่�เห็นอาจบอกถ้งิความ่ร้้ส้ื่กและวิธ่ีป็ฏิิบัติท่ี่�แตกต่างิกันออกไป็

 สื่ม่าชิกในสัื่งิคม่ป็ระเที่ศ หร่อ ป็ระชาชนท่ี่�รอคอยุผู้ลจากใช้เม็่ดเงิินภาษ่ีเพ่�อการจัดการที่างิสัื่งิคม่ผู้้้ท่ี่�รับผิู้ดชอบเขึ้าม่องิเห็นภาษ่ีอากร
กันอยุา่งิไร ผู้้้คนสื่ว่นหน้�งิอาจม่องิเหน็เงิินภาษีอ่ากรเป็็นเม่ด็เงิินท่ี่�หลน่ม่าจากฟากฟา้ ก็อาจไม่่เข้ึ้าใจและไม่่ร้้ถ้งิแหลง่ิท่ี่�ม่าและอาจไม่่ม่่ความ่ร้ส้้ื่ก
ว่าตัวเองิก็ม่่ส่ื่วนในความ่รับผิู้ดชอบต่อเม็่ดเงิินเหล่าน่� หากม่องิเห็นว่าเม็่ดเงิินเหล่าน่�เกิดจากกิจกรรม่ต่างิ ๆ  ในสัื่งิคม่รอบตัวเองิ ทุี่ก ๆ  การใช้จา่ยุ 
และรายุได้ขึ้องิตนเองิก็ม่่สื่ว่นหน้�งิเป็็นเม็่ดเงิินภาษ่ีท่ี่�ถ้กส่ื่งิไป็รวม่กัน ม่่จำานวนท่ี่�ม่ากพอเพ่�อการจัดการที่างิสัื่งิคม่ท่ี่�เกิดข้ึ้�น ทุี่ก ๆ  คนอาจหวงิแหน
เม็่ดเงิินเม่่�อถ้กใช้จ่ายุในด้านต่างิ ๆ ทัี่ศนคติต่อเม็่ดเงิินภาษ่ีอากรอาจเป็ล่�ยุนแป็ลงิไป็ตาม่สิื่�งิท่ี่�สื่าม่ารถม่องิเห็น

 การบัญ่ช่ภาษ่ีอากรจะถ้กให้ความ่สื่ำาคัญ่ม่ากน้อยุแค่ไหน ข้ึ้�นอยุ้่กับผู้้้ท่ี่�ม่่ส่ื่วนเก่�ยุวข้ึ้องิให้สื่ำาคัญ่แค่ไหนหร่อม่องิภาษ่ีอากรอยุ่างิไร 
ในท้ี่ายุสุื่ด การบัญ่ช่ภาษ่ีอากร จะม่่ความ่สื่ำาคัญ่ หร่อจะม่องิเห็น เป็็นแค่เพ่ยุงิความ่แตกกต่างิบัญ่ช่กับภาษ่ีอากรข้ึ้�นอยุ้่กับอะไรนั�น 
ด้วยุเหตุแห่งิท่ี่�ม่า วัตถุป็ระสื่งิค์การเกิดข้ึ้�นม่่ความ่ต่างิกันรวม่ทัี่�งิเน่�อหา การจัดการ และผู้้้ท่ี่�ให้มุ่ม่ม่องิ แน่นอนอาจสื่ะท้ี่อนในมุ่ม่ท่ี่�ต่างิกัน

 ในคว่าม่แต่กต่่างทางด้้านบัญชีกับด้้านภาษีอากร หากม่องิส่ื่วนขึ้องิภาษ่ีเงิินได้นิติบุคคล ในปั็จจุบันร้ป็แบบขึ้องิกิจกรรม่
ที่างิการค้าอยุ้่ในร้ป็ขึ้องิหน่วยุธุีรกิจเป็็นส่ื่วนใหญ่่ การคำานวณภาษ่ีเงิินได้จากผู้ลการดำาเนินงิานขึ้องิธุีรกิจจ้งิเป็็นกลุ่ม่ใหญ่่ ด้วยุแหล่งิท่ี่�ม่า
ขึ้องิขึ้้อม้่ลเกิดจากแหล่งิเด่ยุวกัน องิค์ป็ระกอบในการคำานวณท่ี่�ต่างิกัน จ้งิเกิดความ่แตกต่างิในผู้ลลัพธ์ีสุื่ดท้ี่ายุแน่นอน ด้วยุข้ึ้อม้่ลที่างิบัญ่ช่ 
ถ้กกำาหนดม่าตรฐานได้รับการยุอม่รับในระดับสื่ากล ที่างิภาษ่ีอากรจ้งิใช้ข้ึ้อม้่ลที่างิบัญ่ช่เป็็นฐานป็รับป็รุงิข้ึ้อม้่ลบางิส่ื่วนเพ่�อป็ระโยุชน์การจัดเก็บ 
ภาษ่ีอากร หากม่องิเห็นเฉพาะจุดท่ี่�ต้องิการจะเห็น เราอาจจะบอกได้ว่าการบัญ่ช่ภาษ่ีอากรก็เป็็นแค่ความ่แตกต่างิกับที่างิบัญ่ช่ แต่.. หากม่องิ
เห็นภาษ่ีอากรในองิค์รวม่ ทุี่ก ๆ ป็ระเภที่ภาษี่ ทุี่ก ๆ เม็่ดเงิินท่ี่�ทุี่กส่ื่งิไป็รวม่กันเพ่�อเป้็าหม่ายุเด่ยุวกัน ในทุี่ก ๆ จำานวน ทุี่ก ๆ แหล่งิท่ี่�ม่า 
จะถ้กให้ความ่สื่ำาคัญ่และจะถ้กนำาม่าบันท้ี่กเพ่�อวิเคราะห์ เพ่�อเป็็นข้ึ้อม้่ลเพ่�อการจัดการ ข้ึ้อม้่ลเหล่านั�นจะม่องิเห็นเด่นชัดข้ึ้�นและม่องิเห็น 
ผู้ลป็ระโยุชน์ขึ้องิทุี่ก ๆ หน่วยุข้ึ้อม้่ล ม่องิเห็นเป็็น Big Data การบัญ่ช่ภาษ่ีอากรอาจถ้กหยุิบยุกให้ความ่สื่ำาคัญ่อยุ่างิยุิ�งิ ซ้ึ่�งิการบัญ่ช่ภาษ่ีอากร
อาจจะไม่่ใช่แค่ความ่แตกต่างิจากบัญ่ช่อ่กต่อไป็

 ท่าน... ม่องเห็น การบัญชีภาษีอากร เป็็นเช่นไร

โดย..นายสุุริิยะ ธีีริวััฒนสุาริ
กรรม่การ ในคณะกรรม่การวิชาช่พบัญ่ช่
ด้านการบัญ่ช่ภาษ่ีอากร


