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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลกัของการกระทรวงการคลงั มีภารกิจหลกัในการจดัเก็บภาษีอากรเพื่อ
น ามาใช้จ่ายในการพฒันาและบริหารประเทศ และมีหน้าท่ีในการเสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษี
อากรเพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม เป็นกลไกในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมและใหเ้กิดความสมคัรใจในการเสียภาษี (กรมสรรพากร, 2555) 

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย กรมสรรพากรมีแนวทางหลกัท่ีจะท าใหก้ารจดัเก็บภาษีอากรโดยการให้บริการ
ท่ีดีเพื่อเพิ่มความสมคัรใจในการเสียภาษี โดยเร่งปรับปรุงการบริหารงานโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการจดัการระบบขอ้มูลเพื่อให้บริการผูเ้สียภาษีในดา้นต่างๆ การก ากบัดูแลการเสียภาษีอยา่งใกลชิ้ด
ใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั เพื่อลดภาระและปัญหาการตรวจสอบภาษีอากรยอ้นหลงั การให้บริการยื่น
แบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการใหม่ๆ แก่ ผูเ้สียภาษีให้รวดเร็ว ลด
ขั้นตอนของงาน ตลอดจนปรับกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท าให้กรมสรรพากร
สามารถจัดเก็บภาษีได้สูงกว่าประมาณการตั้ งแต่ปีงบประมาณ 2544 จนถึงปัจจุบัน และบรรลุ
เป้าหมายในการจดัเก็บภาษีท าใหก้ระทรวงการคลงัสามารถน ารายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีอากรดงักล่าว
ไปใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประชาชน ฟ้ืนฟูและพฒันาระบบเศรษฐกิจแบบรากหญ้า เช่น การจดัตั้งกองทุนหมู่บ้าน จดัตั้งธน
นาครวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก สร้างและรักษาฐานการผลิต การจา้งงาน การสร้างรายได ้การ
ส่งออก และเป็นแกนหลกัในการสร้างความเติมโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยการ
พฒันาผูป้ระกอบการเดิม และเพิ่มจ านวนผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ระบบอยา่งเป็นระบบ จะเห็นได้
วา่การจดัเก็บภาษีอากรมีส่วนส าคญัในการพฒันาระบบเศรษฐกิจ และช่วยส่งเสริมความแขง็แกร่งของ
ฐานะทางการคลงั 
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กรมสรรพากรจึงไดป้รับกระบวนทศัน์ เพื่อรองรับสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงตลอดจนภารกิจ
ในการจดัเก็บภาษีอากรให้เพิ่มมากข้ึน โดยก าหนดยทุธศาสตร์ของกรมสรรพากรข้ึน 3 ยุทธศาสตร์ (ปี 
2553 – ปัจจุบนั) ดงัน้ีคือ  
 1. สร้างฐานภาษีท่ีย ัง่ยนื  
 2. พฒันา ICT เชิงรุก  
 3. มุ่งสู่การเป็นองคก์รเชิงวทิยาการ  

จากแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าวขา้งตน้ กรมสรรพากรไดเ้นน้หนกัดา้นการสร้างฐานภาษีท่ีย ัง่ยนื โดยเนน้
การส ารวจและติดตามผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ระบบ ซ่ึงจ าแนกผูป้ระกอบการ ออกเป็น 2 ประเภท 
คือ  
 1.  ผู ้ประกอบการนิติบุคคลตั้ งใหม่ ท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงปัจจุบันมีจ านวนมาก ได้แก่ บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้ งท่ีมีตวัตน
สามารถตรวจสอบได ้และท่ีไม่มีตวัตนตรวจสอบแลว้ไม่พบสถานประกอบการหรือไม่มีการประกอบ
กิจการจริง แต่จดัตั้งข้ึนเพื่อผลประโยชน์ในทางธุรกิจ หรือเพื่อหลีกเล่ียงการเขา้สู่ระบบภาษีอากรอยา่ง
ถูกตอ้ง ก่อใหเ้กิดการท าลายระบบภาษีอากรท าใหรั้ฐบาลเสียผลประโยชน์ท่ีพึงจะไดรั้บ 
 2.  ผูป้ระกอบการบุคคลธรรมดา   ท่ีมีเงินไดจ้ากการประกอบกิจการทางกาคา้ การพาณิชยโ์ดย
แบ่งเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ ท่ีเร่ิมด าเนินกิจการหรือประกอบกิจการใหม่และยงัไม่อยู่ในระบบ
ภาษีอากรของกรมสรรพากรตามประมวลรัษฎากรอยา่งถูกตอ้ง หรือผูป้ระกอบการรายเก่าท่ีประกอบ
กิจการมานานแลว้แต่ยงัไม่อยูใ่นระบบภาษีอากรของกรมสรรพากรอยา่งถูกตอ้งตามประมวลรัษฎากร 
รวมถึงผูป้ระกอบการรายเก่าท่ีอยู่ในระบบภาษีอากรของกรมสรรพากรอย่างถูกต้องตามประมวล
รัษฎากร แต่ไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษี ขาดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และยงัไม่อยู่ในการ
ก ากบัดูแลของทีมก ากบัดูแลผูเ้สียภาษี  

การจดัเก็บภาษีอากรของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการจดัเก็บโดยให้ผูมี้หน้าท่ีตอ้งเสียภาษีอากร
ประเมินตนเอง ซ่ึงมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดความผิดพลาดในการแสดงจ านวนเงินไดแ้ละการค านวณภาษี 
รวมถึงความเส่ียงท่ีจะมีการหลีกเล่ียงภาษีอากรก็สูงตามไปดว้ย การส ารวจซ่ึงมุ่งเน้นการติดตามผูอ้ยู่
นอกระบบภาษีจึงเป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะท าใหก้ารจดัเก็บภาษีอากรเป็นไปอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม  

อยา่งไรก็ตาม แมก้ารส ารวจมุ่งติดตามผูอ้ยูน่อกระบบให้เขา้สู่ระบบภาษี แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่การ
ส ารวจจะมีเพียงวตัถุประสงคเ์ดียวเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการใหค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากร
แก่ประชาชน เพื่อสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีอากร ตลอดจนการสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัเก็บภาษีอากรดว้ย ทีมบริหารการ
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ส ารวจ ภายใต้สังกดัศูนยส์ ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ กรมสรรพากร จึงเป็นหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีหลกัในการส ารวจและคดักรองผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกระบบเขา้สู่ระบบภาษีอากรอยู่ถูกตอ้ง
ตามประมวลรัษฎากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีย ัง่ยืน จัดเก็บภาษีให้ได้ตาม
ประมาณการ  เพื่อให้ทีมก ากบัดูแลไดก้ ากบัดูแลผูเ้สียภาษีอยา่งมีคุณภาพ เป็นแนวทางในการป้องกนั
และปราบปรามผูท้  าลายระบบภาษีและหลีกเล่ียงภาษี ตลอดจนสนบัสนุนมีการจดัตั้งศูนยใ์หค้  าปรึกษา
ผูป้ระกอบการรายใหม่ ตลอดจนส่งเสริมพฒันาผูป้ระกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการเสริมสร้าง
สังคมและเป็นแรงขบัเคล่ือนในการพฒันาประเทศเพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้

 1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
    1.2.1 เพื่อวเิคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเพิ่มผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ระบบส ารวจ 
และติดตามธุรกิจนอกระบบ ของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1  
    1.2.2  เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ภาษีอากร 
ของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1  

1.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ  
1.3.1 เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารเพื่อเพิ่มจ านวน

ผูป้ระกอบการรายใหม่ใหเ้ขา้สู่ระบบอยา่งถูกตอ้ง  ทัว่ถึง เป็นธรรม อยา่งเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นฐาน
ภาษีท่ีย ัง่ยนื 
      1.3.2 เพื่อให้ทราบถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองภาษีอากรตลอดจนความคิดเห็นเก่ียวกบั
กรมสรรพากรและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจและความสมคัร
ใจในการเสียภาษีของผูป้ระกอบการ และน าปัญหาและอุปสรรคท่ีไดจ้ากการศึกษามาเป็นแนวทางใน
การพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน 

1.4   ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการเพิ่มผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ระบบส ารวจและ 
ติดตามธุรกิจนอกระบบ ของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1 ซ่ึงประกอบดว้ย  

1.4.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์แบ่งการศึกษาผูป้ระกอบการออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1.  ผูป้ระกอบการนิติบุคคลตั้งใหม่  ไดแ้ก่   บริษทั  หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

รายใหม่ ท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงปรากฏขอ้มูลบน
ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ โดยจะศึกษาปัจจยัพื้นฐานดา้นองคก์ร ไดแ้ก่  ช่ือนิติบุคคล 
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เลขทะเบียนนิติบุคคล วนัเดือนปีท่ีจะทะเบียน ทุนจดทะเบียน จ านวนสาขา  ประเภทกิจการ รายได้
จากการประกอบกิจการ เลขมิเตอร์ไฟฟ้า ขอ้มูลประกนัสังคม 

2. ผูป้ระกอบการบุคคลธรรมรายใหม่ ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ี 
ไม่อยูใ่นระบบภาษีอากรของกรมสรรพากร จะศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุระดบั
การศึกษา ประเภทกิจการ ลกัษณะของการประกอบการ จ านวนสาขา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
สถานภาพการสมรส  

 3.   ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีอากรและหนา้ท่ีในการช าระภาษีอากร  
 4.  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการช าระภาษีอากร ต่อกรมสรรพากร เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั 

งาน และคุณภาพชีวติท่ีไดรั้บจากการช าระภาษีอากร 

1.5 นิยำมศัพท์  

1.5.1 ส ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่ เชียงใหม่ 1 หมำยถึง  หน่วยงานบริหารส่วนภูมิภาคของ
กรมสรรพากรท่ีประจ าอยูต่ามจงัหวดัต่างๆ โดยมีสรรพากรพื้นท่ีเป็นหวัหนา้ในการบริหารหน่วยงาน  
มีส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในความดูแลรับผดิชอบ 12 ส านกังานพื้นท่ีสาขา ประกอบดว้ย 
                        - ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเมืองเชียงใหม่ 1 
                        - ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเมืองเชียงใหม่ 2 
                        - ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาสารภี 
                        - ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาหางดง 
                        - ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาสันป่าตอง 
                        - ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาจอมทอง 
                        - ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาฮอด 
                        - ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาสะเมิง  
                        - ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาแม่แจ่ม 
                        - ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาอมก๋อย 
                        - ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาดอยเต่า 
                        - ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาดอยหล่อ 

 1.5.2  ระบบส ำรวจและติดตำมธุรกิจนอกระบบ หมำยถึง    ระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอก
ระบบ บนระบบเครือข่ายรัษฎากร เป็นระบบท่ีใชค้วบคุมการท างานของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการ
ส ารวจและติดตามผูป้ระกอบการท่ีอยูน่อกระบบภาษีใหเ้ขา้มาอยูใ่นระบบภาษีอยา่งถูกตอ้ง 
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1.5.3 ทีมบริหำรกำรส ำรวจ หมำยถึง หน่วยงาน ท่ี มีหน้าท่ี ในการส ารวจและติดตาม
ผูป้ระกอบการท่ีอยูน่อกระบบภาษีใหเ้ขา้มาอยูใ่นระบบภาษีอยา่งถูกตอ้ง 

1.5.4  กำรส ำรวจ หมำยถึง การออกไปปฏิบติังานนอกสถานท่ี ณ สถานประกอบการเพื่อน า
ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกระบบเขา้สู่ระบบภาษีอากร โดยการหาขอ้เท็จจริงและสังเกตการณ์สภาพ
ทัว่ไปของการประกอบกิจการเพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการติดตามการเสียภาษีอากร รวมถึง
การใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

1.5.5 เจ้ำหน้ำทีส่ ำรวจ  หมำยถึง เจา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจากสรรพากรอ าเภอ สรรพากรพื้นท่ี 
หรืออธิบดีกรมสรรพากร ใหป้ฏิบติังานดา้วการส ารวจ 

1.5.6  ผู้ประกอบกำร หมำยถึง บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ท่ีจดัตั้งธุรกิจ เพื่อหาผลก าไร 
และการเติบโตจากโอกาสในการประกอบการและรวบรวมทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับลงทุนในกิจการ  

1.5.7  ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ หมำยถึง บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีจดัตั้งธุรกิจข้ึนมา 
เพื่อหาผลก าไร และการเติบโตจากโอกาสในการประกอบการและรวบรวมทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับ
ลงทุนในกิจการ เพื่อคน้หาความตอ้งการของตลาดและเปิดกิจการใหม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
และยงัไม่อยูใ่นระบบภาษีอากรของกรมสรรพากร 

1.5.8  ผู้ประกอบกำรบุคคลธรรมดำรำยใหม่ หมำยถึง บุคคล คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วน
สามัญท่ีมิใช่นิติบุคคล ท่ีจัดตั้ งธุรกิจข้ึนมา เพื่อหาผลก าไร และการเติบโตจากโอกาสในการ
ประกอบการและรวบรวมทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับลงทุนในกิจการ เพื่อคน้หาความตอ้งการของ
ตลาดและเปิดกิจการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการ และย ังไม่อยู่ในระบบภาษีอากรของ
กรมสรรพากร 

1.5.9 พืน้ทีเ่ป้ำหมำย หมำยถึง พื้นท่ีซ่ึงคาดวา่จะมีผูมี้เงินไดห้รือผูป้ระกอบการท่ีอยูน่อกระบบ 
ภาษี หรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

1.5.10  รำยเป้ำหมำย  หมำยถึง ขอ้มูลรายตวัซ่ึงมีลกัษณะบ่งช้ีวา่ ผูมี้เงินได ้หรือผูป้ระกอบการ 
อาจจะอยูน่อกระบบภาษี หรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

1.5.11  เงินได้พงึประเมิน หมำยควำมว่ำ เงินไดอ้นัเขา้ลกัษณะพึงเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร 
เงินได้ท่ีกล่าวน้ีให้หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีได้รับ ซ่ึงอาจคิด
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ค านวณไดเ้ป็นเงิน เงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนให้ส าหรับเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ ตาม
มาตรา 40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทว ิดว้ย (กรมสรรพากร. อา้งอิง. 2555) 

1.5.12  ผู้มีหน้ำทีเ่สียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ หมำยถึง  ผูมี้เงินไดท่ี้เป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้ง
ผูถึ้งแก่ความตายระหว่างปีภาษี และกองมรดกท่ียงัมิได้แบ่ง นอกจากน้ี ยงัหมายความรวมถึงห้าง
หุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลท่ีมีเงินไดด้ว้ย 

1.5.13  ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ หมำยถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคลทัว่ไป หรือจากหน่วยภาษีท่ี
มีลกัษณะพิเศษ ตามท่ีกฎหมายก าหนดและมีรายไดเ้กิดข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยปกติจดัเก็บเป็น
รายปี รายไดท่ี้เกิดข้ึนในปีใดๆ ผูมี้รายไดมี้หนา้ท่ีตอ้งน าไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการ
ภาษีท่ีก าหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป ส าหรับผูมี้เงินได้บางกรณีกฎหมายยงั
ก าหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนคร่ึงปี ส าหรับรายได้ ท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงคร่ึงปีแรก เพื่อเป็นการ
บรรเทาภาระภาษีท่ีตอ้งช าระและเงินไดบ้างกรณี กฎหมายก าหนดให้ ผูจ่้ายท าหนา้ท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย
จากเงินไดท่ี้จ่ายบางส่วน เพื่อใหมี้การทยอยช าระภาษีขณะท่ีมีเงินไดเ้กิดข้ึนอีกดว้ย 

1.5.14  ผู้ประกอบกำรนิติบุคคล หมำยถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้ งข้ึนตาม
กฎหมายไทยหรือตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ และใหห้มายความรวมถึง 

     1) กิจการซ่ึงด าเนินการเป็นทางการคา้หรือก าไร โดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของ
รัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ 

     2) กิจการร่วมคา้ ซ่ึงไดแ้ก่กิจการท่ีด าเนินการร่วมกนัเป็นทางการคา้หรือหาก าไร ระหวา่ง
บริษทั บริษทักบัห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคลกบัห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่าง
บริษทัและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกบับุคคลธรรมดา คณะบุคคลท่ีไม่ใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน
สามญัหรือนิติบุคคลอ่ืน 

     3) มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม มาตรา 47(7)(ข) 

      4) นิติบุคคลท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

1.5.15  นิติบุคคลตั้งใหม่ หมำยถึง   บริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลรายใหม่ ท่ีจดทะเบียน 
นิติบุคคลกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และยงัไม่มีเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ซ่ึง
ปรากฏขอ้มูลบนระบบส ารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ 

1.5.16  ภำษีเงินได้นิติบุคคล หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากนิติบุคคล หรือ หน่วยภาษีท่ีกฎหมาย
ก าหนด ไดแ้ก่ บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือตั้งข้ึนตามกฎหมาย

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ภาษี
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ต่างประเทศ กิจการร่วมคา้หรือกิจการท่ีด าเนินการเป็นทางการคา้หรือหาก าไร รวมทั้งมูลนิธิหรือ
สมาคมท่ีประกอบการมีรายได้บางกรณี การจดัเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจะจดัเก็บจากฐานภาษี 4 
ประเภท คือ ฐานก าไรสุทธิ ยอดรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย เงินไดท่ี้จ่ายจากหรือในประเทศ และการ
จ าหน่ายเงินก าไรไปต่างประเทศ ฐานภาษีท่ีส าคญั คือ ฐานก าไรสุทธิ 

1.5.17  ปีภำษี หมำยถึง ปีปฏิทิน คือช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคมปีเดียวกนั การ
ค านวณภาษีจึงถือเอาเงินได้ของบุคคลท่ีเขา้ลักษณะตอ้งเสียภาษีซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าวมา
รวมกนัเรียกวา่ เงินไดพ้ึงประเมินของปีภาษีนั้น 

1.5.18  ธุรกิจนอกระบบ หมำยถึง ธุรกิจท่ีจดัตั้ งข้ึนมา เพื่อหาผลก าไร และการเติบโตจาก
โอกาสในการประกอบการและรวบรวมทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับลงทุนในกิจการ เพื่อคน้หาความ
ตอ้งการของตลาดและเปิดกิจการใหม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และยงัไม่อยู่ในระบบภาษีอากร
ของกรมสรรพากร 

 
 

 


