
นัักบััญชีี              คนัส่่วนัใหญ่จะนัึกถึึงกลุ่่ ่มคนัหรืือบั่คคลุ่ที่ี �ม ีค ่ณส่มบััติิพิิเศษในัลุ่ักษณะ 
ของเจ้าแห่งความลุ่ะเอียด มีความยากในัรืะดับัหนัึ�งหากจะลุ่อกเลุ่ียนัแบับั 

การืปรืะส่านังานัหรืือติ้องรื่วมงานัด้วย นั้อยนัักที่ี�ผู้้้ปฏิิบััติิงานัในัส่ายงานัอื�นัอยากจะติ่อกรืด้วย 
อาจด้วยเพิรืาะค่ณลุ่ักษณะที่ี�ถึ้กกำาหนัดออกมาจากนัิยามของการืบััญชีี แลุ่ะลุ่ักษณะงานัที่ี�ที่ำา 
ที่ี�กำาหนัดให้จะติ้องมีความรื้้ความส่ามารืถึ ที่ั�งในัเชีิงวิเครืาะห์ที่ี�รือบัด้านั จดบัันัที่ึกติ้องครืบัถึ้วนั 
จำาแนักได้อย่างลุ่ะเอียด ส่่ดที่้ายนัำาไปส่้่การืส่รื่ปผู้ลุ่จากข้อม้ลุ่นัั�นั ติ้องจัดที่ำาเป็นัรืายงานัแลุ่ะแส่ดง
รืายการืที่ี�ถึ้กติ้อง ด้วยส่ิ�งเหลุ่่านัี�จากจ่ดเรืิ�มติ้นัการืเข้าส่้่วิชีาชีีพิบััญชีี ผู้่านักาลุ่เวลุ่า ผู้่านัการืเรืียนัรื้้ 
ผู้่านัการืฝึึกฝึนัแลุ่ะลุ่งมือปฏิิบััติิ กลุ่ายเป็นัส่ิ�งที่ี�หลุ่่อหลุ่อมให้ผู้้้ที่ี�ก้าวส่้่วิชีาชีีพินัักบััญชีีมีค่ณส่มบััติิ 
พิิเศษ บั่มเพิาะบั่คลุ่ิกเฉพิาะของนัักบััญชีี ที่ั�งนัี�ที่ั�งหมดที่ั�งมวลุ่เพิื�อผู้ลุ่ลุ่ัพิธ์์ผู้ลุ่ผู้ลุ่ิติที่ี�ดีจากนัักบััญชี ี
ก็เพิรืาะด้วยความคาดหวังจากบ่ัคคลุ่หรืือผู้้้ทีี่�ใช้ีปรืะโยชีน์ัจากรืายงานัผู้ลุ่ผู้ลิุ่ติในัความถ้ึกต้ิองครืบัถ้ึวนั 
ของข้อม้ลุ่เหลุ่่านัั�นัทีี่�เรีืยกว่า รายงานทางการเงิน

 “นักบััญชีีที�ผ่่านมา” อาจม่่งเน้ันัในัความถ้ึกต้ิองแลุ่ะครืบัถ้ึวนัของข้อม้ลุ่เพืิ�อจัดที่ำารืายงานั 
ที่างการืเงินัเป็นัหลัุ่ก ด้วยพัิฒนัาการืในัการืจัดการืที่างธ่์รืกิจ การืเงินัเเลุ่ะการืลุ่งท่ี่นั มีความส่ลัุ่บัซัับัซ้ัอนั 
มากขึ�นั ผู้ลุ่ผู้ลุ่ิติจากรืายงานัที่างการืเงินัจึงถึ้กให้ความส่ำาคัญเพิิ�มขึ �นัติามลุ่ำาดับั การืกำาหนัด 
มาติรืฐานับััญชีีจึงอาจจำาเป็นัต้ิองมีความหลุ่ากหลุ่ายแลุ่ะความเฉพิาะในัเรืื�องนัั�นั ๆ เพืิ�อให้การืแส่ดง 
ข้อม้ลุ่ที่ี�อย้่ในัรืายงานัที่างการืเงินัติ้องถึ้กติ้องแลุ่ะครืบัถึ้วนั ที่ั�งนัี�เพิื�อติอบัโจที่ย์ความติ้องการื 
ในัการืตัิดสิ่นัใจของผู้้้ใช้ีข้อม้ลุ่ทีี่�ให้มีข้อผิู้ดพิลุ่าดได้น้ัอยทีี่�ส่่ดหรืือไม่มีข้อผิู้ดพิลุ่าดใด ๆ  เลุ่ย ซึั�งผู้ลุ่ของ 
ข้อผู้ิดพิลุ่าดอาจจะที่ำาให้เกิดผู้ลุ่กรืะที่บัติ่อความมั�งคั�งแลุ่ะมั�นัคงที่างการืเงินัของธ์่รืกิจหรืือบั่คคลุ่ 
ที่ี�เกี�ยวข้องแผู้่กรืะจายในัวงกว้าง แลุ่ะรืวมไปถึึงการืแส่ดงความเห็นัในัรืายงานัของผู้้้ส่อบับััญชี ี
รืับัอนั่ญาติ ถึ้กกำาหนัดขอบัเขติการืติรืวจส่อบัแลุ่ะลุ่ักษณะการืรืายงานัให้ครือบัคลุ่่มในัเรืื�องติ่าง ๆ 
มากขึ�นั ดังเห็นัได้จากร้ืปแบับัรืายงานัการืส่อบับััญชีีทีี่�เปลีุ่�ยนัแปลุ่งไป แลุ่ะมาติรืฐานัการืบััญชีีต่ิาง ๆ  
เดิมทีี่�เคยเป็นัแนัวที่างปฏิิบััติิที่างบััญชีี ก็จะถ้ึกปรัืบัปร่ืงเปลีุ่�ยนัแปลุ่ง กลุ่ายเป็นัมาติรืฐานัทีี่�นัำาไปปฏิิบััติิ 
เพิื�อเป็นัเครืื�องมือในัการืจัดการืติอบัโจที่ย์ผู้ลุ่ที่างการืเงินัมากขึ�นัเรืื�อย ๆ อีกที่ั�งมีการืจัดกลุ่่่มเฉพิาะ 
มาติรืฐานัการืรืายงานัในักลุ่่่มเครืื�องมือการืเงินั แลุ่ะมาติรืฐานับััญชีีไที่ยส่่วนัหนัึ�งจะถึ้กปรืับัปรื่ง 
เพิื �อให้ส่อดคลุ่้องกับัมาติรืฐานัการืรืายงานัที่างการืเงินัฉบัับัอื�นั ขณะมาติรืฐานับััญชีีบัางส่่วนั 
กำาลัุ่งอย้ใ่นักรืะบัวนัการืยกเลิุ่ก

 “ทิศทางและบัทบัาทนักบััญชีีในปััจจุบัันและในโลกอนาคต” แนัวโนั้มกำาลุ่ังถึ้กกำาหนัดให้ไป 
ในัที่างที่ี�เพิื�อติอบัโจที่ย์ปรืะส่ิที่ธ์ิภาพิในัการืติัดส่ินัใจจากข้อม้ลุ่ในัรืายงานัที่างการืเงินั ที่ำาให้เห็นัว่า 
ความส่ำาคัญของผู้ลุ่งานัจากนัักบััญชีี ถึ้กให้ความส่ำาคัญมากขึ�นัในัโลุ่กอนัาคติที่ี�มีการืแข่งขันัส่้งขึ�นั 
เรืื�อย ๆ ด้วยเหต่ินีั�นัักบััญชีีจึงต้ิองไม่อาจอย้่นิั�ง จำาเป็นัต้ิองมีแลุ่ะเพิิ�มทัี่กษะในัอีกหลุ่าย ๆ ด้านั ทัี่�งนีั� 
เพิื�อติอบัโจที่ย์ความติ้องการืจากผู้้้ใชี้ข้อม้ลุ่ ซัึ�งนัักบััญชีีเป็นัจ่ดเรืิ�มติ้นัของนัำาข้อม้ลุ่มาปรืะมวลุ่ 
ผู่้านักรืะบัวนัการืเป็นัผู้ลุ่งานัรืายงานัที่างการืเงินั

นัักบััญชีี (การเงิินั)

นัักบััญชีีภาษีีอากร



 ด้วยพิัฒนัาการืของโลุ่กธ์่รืกิจแลุ่ะนัักบััญชีีติ้องก้าวที่ันันัั�นั ในัอีกด้านัหนัึ�งที่ี�ควบัค้ ่
มากับัการืบััญชีี คือ “การภาษีีอากรซ่ึ่�งได้้ใช้ีข้้อมูลทางการบััญชีีมาเป็ันข้้อมูลพ้ื้�นฐาน” เป็นัข้อม้ลุ่ 
เรืิ �มติ้นัในัการืจัดเก็บัภาษีอากรื การืจัดการืด้านัภาษีอากรืติ้องมีความจำาเป็นัติ้องก้าวที่ันั 
ความส่ลุ่ับัซัับัซั้อนัของโลุ่กธ์่รืกิจเชี่นักันั ภาษีอากรืเป็นัเครืื�องมือในัอีกด้านัหนัึ�งที่ี�ภาครืัฐ 
ของแติ่ลุ่ะพิื�นัที่ี� แติ่ลุ่ะปรืะเที่ศ แติ่ลุ่ะอาณาเขติ มีข้อติกลุ่ง ข้อกำาหนัดกฎเกณฑ์์รื่วมกันั ที่ั�งนัี� 
เพืิ�อใช้ีเป็นัหลัุ่ก เป็นัข้อติกลุ่งในัการืจัดเก็บัแลุ่ะนัำาภาษีอากรืมาพัิฒนัาพืิ�นัทีี่� ส่่งเส่ริืมธ่์รืกิจหรืือ
ส่ร้ืางความเส่มอภาค ลุ่ดความเหลืุ่�อมลุ่ำ�าที่างธ่์รืกิจ ที่างสั่งคม หรืือใช้ีเป็นัเครืื�องมือในัการืส่ร้ืาง 
กรืะต้่ินัให้เติิบัโติที่างเศรืษฐกิจอีกที่างหนึั�ง โดยเม็ดเงินัทีี่�จัดเก็บัมาจากการืบัริืโภค การืขายสิ่นัค้า 
การืบัรืิการื การืลุ่งที่่นั การืใชี้ที่รืัพิย์ส่ินั ฯลุ่ฯ เหลุ่่านัี �เกิดการืจัดการืที่างธ์่รืกิจที่ั �งส่ิ �นั 
หากมองอีกม่มหนัึ�ง ภาษีอากรืถึือเป็นัติ้นัที่่นัที่างธ์่รืกิจในัที่่ก ๆ รืายการืค้า ที่่ก ๆ แผู้นังานั 
ท่ี่ก ๆ  จำานัวนัเงินัทีี่�เพิิ�มขึ�นัของรืายได้ ท่ี่ก ๆ  รืายจ่ายที่างธ่์รืกิจทีี่�เกิดขึ�นั จะมีภาษีอากรืเป็นัส่่วนัหนึั�ง 
หรืืออาจเป็นัองค์ปรืะกอบัหนัึ�งที่ี �ที่ำาให้ติ้นัที่่นัเพิิ �ม กำาไรืลุ่ดลุ่ง หรืืออาจจะที่างกลุ่ับักันั 
ที่ำาให้ติ้นัที่่นัลุ่ดลุ่ง มีการืเพิิ�มขึ�นัของกำาไรื เป็นัส่่วนัปรืะกอบัส่ำาคัญเส่มอ ดังนัั�นัการืจัดการื 
ของธ่์รืกิจเพืิ�อปรืะโยชีน์ัแลุ่ะความมั�งคั�งส้่งส่่ด ธ่์รืกิจเองจึงมีความจำาเป็นัควรืจะต้ิองมีการืจัดการื 
การืวางแผู้นั การืบัริืหารืทีี่�เกี�ยวกับัภาษีอากรื ตัิ�งแต่ิก่อนัเริื�มต้ินัธ่์รืกิจ หรืือตัิ�งแต่ิเริื�มต้ินัแผู้นังานั 
ในักลุ่่่มธ์่รืกิจที่ี�มีรืะบับั มีการืจัดการืครืบัด้านัจะมีส่่วนังานัด้านัภาษีอากรื เป็นัส่่วนังานัหนัึ�ง 
เพิื�อปรืะโยชีนั์ในัการืวางแผู้นัภาษีหรืือการืจัดการืเพิื�อรืองรืับัแลุ่ะลุ่ดผู้ลุ่กรืะที่บั รืวมถึึงการืใชี ้
ส่ิที่ธ์ิปรืะโยชีนั์ที่างภาษีอากรื ซัึ�งจะมีผู้ลุ่ติ่อการืเปลุ่ี�ยนัแปลุ่งฐานัะที่างการืเงินัของธ์่รืกิจ แลุ่ะ 
รืวมถึึงความเส่ี�ยงที่ี�อาจเกิดขึ�นัในัการืปฏิิบััติิด้านัภาษีอากรืที่ี�ไม่ถึ้กติ้อง หรืือ การืที่ี�ไม่ได้ 
ใชี้ส่ิที่ธ์ิปรืะโยชีนั์ที่างภาษีอากรื ก็จะส่่งผู้ลุ่กรืะที่บัติ่อการืเปลุ่ี�ยนัแปลุ่งฐานัะที่างการืเงินั 
ในัอนัาคติได้เช่ีนักันั 

 “การบััญชีี (การเงิน) กับัการบััญชีีภาษีีอากร” ถืึอเป็นัเพืิ�อนัเป็นัค่้ห้ทีี่�ร่ืวมที่างไปด้วยกันั 
ติลุ่อดที่างไม่เคยจากกันั แต่ิก็อาจจะไม่เคยเดินัทัี่บับันัเส้่นัที่างเดียวกันัเส่มอไป แลุ่ะนัับัวันัแนัวคิด 
ที่ฤษฎี แนัวการืปฏิิบััติิติ่าง ๆ รืะหว่างเพิื�อนัก็จะมีความแติกติ่างมากขึ�นัจากเดิมเรืื�อย ๆ 
จากเพืิ�อนัทีี่�เคยรื้้ใจกันั เคยเห็นัต่ิางกันัเพีิยงเล็ุ่กน้ัอย อาจมีม่มมองที่ี�แติกต่ิางกันัมาขึ�นัเรืื�อย ๆ 
แต่ิด้วยเส้่นัที่างชีะติาชีีวิติถ้ึกกำาหนัดให้ต้ิองมาใช้ีชีีวิติร่ืวมที่างกันัติลุ่อดที่าง รืะหว่างเพืิ�อนับััญชีี
กับัเพืิ�อนัภาษีอากรื จึงจำาเป็นัอย่างยิ�งทีี่�จะต้ิองมีความเข้าใจ แลุ่ะร้้ืซึั�งที่ำาความร้้ืจักกันัติลุ่อดเวลุ่า 
ติลุ่อดรืะยะการืเดินัที่างติลุ่อดไป   

 จากปัจจ่บัันัถึึงอนัาคติ ด้วยนัวัติกรืรืม แลุ่ะเที่คโนัโลุ่ยีต่ิาง ๆ ที่ำาให้โลุ่กธ่์รืกิจแคบัลุ่ง 
ธ์่รืกิจเคลุ่ื�อนัไหวเปลุ่ี�ยนัแปลุ่งได้ติลุ่อดเวลุ่า อาจไม่มีวันัหย่ดพิัก อาจไม่มีวันัส่่ดส่ัปดาห์ 
อาจไม่มีเวลุ่าที่ำาการื โอกาส่การืเกิดขึ �นัของแนัวคิดที่างธ์่รืกิจใหม่ ๆ ที่ี �หลุ่ากหลุ่าย 
แติกติ่างจากเดิมหรืือที่ดแที่นัของเดิม ส่ามารืถึเกิดขึ�นัได้ติลุ่อดเวลุ่าแลุ่ะอาจเกิดขึ�นัได้ด้วย 
มากมายวิธี์การื ด้วยการืแข่งขันัทีี่�ส้่ง มีความส่ลัุ่บัซัับัซ้ัอนัที่างธ่์รืกรืรืม ปริืมาณข้อม้ลุ่ทีี่�มาจาก 
ท่ี่ก ๆ ด้านั เพืิ�อนัำามาตัิดสิ่นัใจมีมากมายขึ�นั ทัี่�งนีั�เพืิ�อเพิิ�มโอกาส่แลุ่ะลุ่ดความเสี่�ยง 



 จากสิ่�งทีี่�กลุ่่าวทัี่�งหมดที่ำาให้เกิดแนัวคิดใหม่ ที่ฤษฎีใหม่ หลัุ่กเกณฑ์์ แนัวปฏิิบััติิใหม่ ๆ  
ที่ี�มีความแติกติ่างจากเดิมที่ั�งในัที่างที่ฤษฎีแลุ่ะในัแนัวที่างปฏิิบััติิ ส่่งผู้ลุ่การืเกิดปรืับัปรื่ง 
พิัฒนัา มาติรืฐานัแนัวปฏิิบััติิที่างบััญชีีมากมายหลุ่ากหลุ่ายเพิื�อรืองรืับัความเปลุ่ี�ยนัแปลุ่ง 
เหลุ่่านัี� ส่ำาหรืับัผู้้้ปรืะกอบัการื นัักธ์่รืกิจ จึงมีจำาเป็นัอย่างยิ�งในัความติ้องการืบั่คคลุ่ากรื 
ทีี่�เป็นันัักบััญชีีทีี่�มีความเชีี�ยวชีาญที่างบััญชีีเพืิ�อติอบัโจที่ยผ์ู้ลุ่งานัรืายงานัที่างการืเงินัทีี่�ครืบัถ้ึวนั 
แลุ่ะอีกด้านัหนัึ�งในัด้านัรืองรืับัความแติกติ่างด้านับััญชีีภาษีอากรืที่ี�มีมากขึ�นั มีความจำาเป็นั 
เช่ีนัเดียวกันัทีี่�ต้ิองการืบ่ัคคลุ่การืซึั�งเป็นันัักบััญชีีเช่ีนักันั ทีี่�มีความร้้ืความส่ามารืถึด้านัภาษีอากรื 
โดยเฉพิาะ ซัึ �งมีความส่ำาคัญติ่อองค์กรืธ์่รืกิจ เพิื �อลุ่ดความเส่ี �ยง เพิิ �มโอกาส่ ลุ่ดติ้นัที่่นั 
เพิิ �มกำาไรื รื่วมวางแผู้นังานั การืจัดการืที่างธ์่รืกิจควบัค้่ไป ขอเรืียกบั่คคลุ่ากรืด้านันัี �ว่า 
“นักบััญชีีภาษีีอากร”

 “นักบััญชีีภาษีีอากร” วิชีาชีีพิด้านันัี�ไม่ใชี่เรืื�องใหม่ ได้บััญญัติิไว้ในักฎหมายภายใติ้ 
พิรืะรืาชีบััญญัติิวิชีาชีีพิบััญชีี พิ.ศ. 2547 ติั�งแติ่เรืิ�มปรืะกาศใชี้ ติามนัิยามความหมายว่า 
“วิิชีาชีีพื้บััญชีี หมายควิามวิ่า วิ ิชีาชีีพื้ในด้้านการทำาบััญชีี ด้ ้านการสอบับััญชีี 
ด้้านการบััญชีีบัริหาร ด้้านการวิางระบับับััญชีี ด้้านการบััญชีีภาษีีอากร ด้้านการศ่กษีาและ
เทคโนโลยีการบััญชีี และบัริการเกี�ยวิกับัการบััญชีีด้้านอ้�นตามที�กำาหนด้โด้ยกฏกระทรวิง”
ซัึ �งได้กำาหนัด 1 ในั 6 ด้านัวิชีาชีีพิบััญชีี เป็นั “วิิชีาชีีพื้ด้้านการบััญชีีภาษีีอากร” 
จึงขอหยิบัยกขึ�นัมานัำาเส่นัอ ซัึ�งนั่าจะเป็นัชี่วงเวลุ่าที่ี�เหมาะส่มกับัส่ถึานัการืณ์ที่างธ์่รืกิจ 
ในัโลุ่กปัจจ่บัันัส่้่อนัาคติ ทีี่�มีพัิฒนัาการืแบับัไม่ร้้ืจบั

 “การบััญชีีภาษีีอากร” อาจไม่เคยกำาหนัดนัิยามไว้อย่างเป็นัที่างการืโดยหนั่วยงานั 
ที่ี �เก ี �ยวข้องไว้เป็นัการืเฉพิาะ คงมีเพิียงผู้้ ้ เข ียนั ผู้้ ้แติ่งติำารืา ผู้้ ้ที่รืงค่ณว่ฒิบัางที่่านั 
ซัึ�งได้ปรืะมวลุ่ความเห็นั ความเข้าใจ ในัแติ่ลุ่ะบัรืิบัที่ของแติ่ลุ่ะที่่านัได้ให้คำานัิยามไว้บั้าง 
บัางส่่วนั แติ่ในัที่ี�นัี�ขอนัำาเส่นัอคำานัิยามจากคณะที่ำางานัโครืงการืพิัฒนัานัักบััญชีีภาษีอากรื 
คณะที่ำางานัอนั่กรืรืมการืภายใติ้คณะกรืรืมการืวิชีาชีีพิบััญชีีด้านัการืบััญชีีภาษีอากรื 
ส่ภาวิชีาชี ีพิบััญชีี ในัพิรืะบัรืมรืาชี้ปถึ ัมภ์ ในันัิยามคำาว ่า “การบััญชีีภาษีีอากร” 
ค้อ “การเก็บัรวิบัรวิม วิิเคราะห์ บัันท่ก จำาแนก และสรุปั ข้้อมูลอันเกี�ยวิกับัเหตุการณ์์ 
ในปั ัจจ ุบั ันและอนาคตท ี �ม ีผ่ลกระทบัทางภาษี ีอากร โด้ยเสนอเปั ็นรายงาน 
รวิมถ่ึงการให้คำาปัร่กษีา วิางแผ่นและแนะนำา เพ้ื้�อปัระโยชีน์ในการปัฏิบััติทางด้้านภาษีีอากร 
ให้ถูึกต้อง” 

 แลุ่ะนิัยามคำาว่า “นักบััญชีีภาษีีอากร” ค้อ “ผู้่รับัผิ่ด้ชีอบัในการปัฏิบััติงาน 
ด้้านการบััญชีีภาษีีอากร”

 ขอท่ี่านัทีี่�ส่นัใจ มีความเกี�ยวข้อง อาจจะเกี�ยวข้อง หรืือคิดว่าเกี�ยวข้อง โปรืดติิดติาม 
แลุ่ะรือพิบักับั “นักบััญชีีสายพัื้นธ์ุุ์ใหม่” ซึั�งอาจจะมาจากคนัในัองค์กรืของท่ี่านัเองหรืืออาจจะ
เป็นัคนัทีี่�ใกลุ้่ตัิวท่ี่านั ทีี่�จะมาในัภาพิลัุ่กษณ์ใหม่ ในัภาพิของ “นักบััญชีีภาษีีอากร”

 ส่ำาหรืับับัที่ความเกี �ยวเนัื �องกับัการืบััญชีีภาษีอากรื ในัชี่วงเวลุ่าถึัดไปจากนัี � 
คาดว่าที่่านัผู้้้อ่านั (แลุ่ะที่่านัผู้้้ชีม) อาจได้พิบักับัเนัื�อหา เรืื �องรืาวเหลุ่่านัี�ได้บั่อยมากขึ�นั 
ขอให้ท่ี่านัได้ติิดติาม ได้ศึกษาไปพิร้ือมกันั ต่ิอไปเรืื�อย ๆ  โดยจะมีผู้้้ทีี่�ศึกษา ผู้้้ร้้ื ผู้้้มีปรืะส่บัการืณ์ 
ผู้้้ที่รืงค่ณว่ฒิ มาร่ืวมกันัถ่ึายที่อดความคิด ความเห็นั ข้อเส่นัอแนัะ แลุ่ะความร้้ืในัแง่ม่มต่ิาง ๆ 
โดยผู้มขออน่ัญาติเรีืยกว่า “นักบััญชีีภาษีีอากร เด้อะซีึ่รีส์” แลุ่ะส่ำาหรัืบัในัภาคต่ิอ ติอนัต่ิอไป 
หรืือย้อนัหลัุ่ง โดยติิดติามผู่้านัที่างช่ีองที่างการืนัำาเส่นัอของส่ภาวิชีาชีีพิบััญชีี

 ส่ำาหรัืบัในับัที่ความติอนัต่ิอไป โปรืดรือแลุ่ะติิดติาม 

 “การบััญชีีภาษีีอากร... ใช่ีค้อ... หร้อแค่... (เพีื้ยง)  
 ควิามแตกต่างทางบััญชีีกับัภาษีีอากร”

โดย..นายสุุริิยะ ธีีริวััฒนสุาริ
กรืรืมการื ในัคณะกรืรืมการืวิชีาชีีพิบััญชีี
ด้านัการืบััญชีีภาษีอากรื


