
 

 1 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่21  

เรือ่ง เงินทีน่ าส่งรฐั 

 

 

ค าแถลงการณ ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 21 เร่ือง เงินที่น าส่งรัฐ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่  31 ธันวาคม 2557 (IFRIC 

Interpretation 21: Levies (Bound Volume 2015 Consolidated without early application)) 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เร่ือง เงินที่น าส่งรัฐ ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 1 ถึง 14 

และภาคผนวก ก 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่21 

เรือ่ง เงินที่น ำส่งรัฐ 

อา้งอิง 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได้  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน  

และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน  

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เร่ือง หน้ีสินที่เกิดจากการมีส่วนร่วมใน

ตลาดที่เฉพาะ – อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็โทรนิกสท์ี่เป็นของเสยี  

 

ความเป็นมา 

1 รัฐบาลอาจก าหนดให้มีการจัดเก็บเงินที่น าส่งรัฐจากกิจการ จึงมีค าร้องขอให้คณะกรรมการ          

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศจัดท าแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับ 

เงินที่น าส่งรัฐในงบการเงินของกิจการที่ก  าลังจ่ายเงินที่น าส่งรัฐ ค าถามที่เกี่ยวข้องคือ จะรับรู้หน้ีสิน

จากการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐเมื่อใดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน  

 

ขอบเขต 

2 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กล่าวถึงการบัญชีส าหรับหน้ีสินการจ่ายเงิน               

ที่น าส่งรัฐ หากหน้ีสินน้ันอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน การตีความมาตรฐาน          

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีกล่าวเกี่ยวกับการบัญชีส าหรับหน้ีสินการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐที่จังหวะ

เวลาและจ านวนเงินมีความแน่นอน 

3 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ไม่ได้กล่าวถึงการบัญชีส าหรับต้นทุนที่เกิดจาก

การรับรู้หน้ีสินในการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐ กิจการควรใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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ตัดสนิใจในการรับรู้หน้ีสนิการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐว่าท าให้เกดิสนิทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย 

4 ส าหรับวัตถุประสงค์ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี เงินที่น าส่งรัฐคือ    

การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่รัฐบาลจัดเกบ็จากกิจการตามกฎระเบียบ (เช่น 

กฎหมาย และ/หรือ ระเบียบต่าง ๆ) นอกจาก 

4.1 การสญูเสยีทรัพยากรเหล่าน้ันที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

(เช่น ภาษีเงินได้ที่อยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได้ และ 

4.2 เบ้ียปรับหรือบทลงโทษอื่นที่ก  าหนดไว้ส าหรับการละเมิดกฎระเบียบ 

รัฐบาล หมายถึง รัฐบาล หน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานอื่นที่คล้ายกันในระดับท้องถิ่น     

ชาติ หรือนานาชาติ 

5 การจ่ายเงินที่น าส่งรัฐโดยกิจการ ส าหรับการได้มาซ่ึงสินทรัพย์หรือส าหรับการให้บริการภายใต้

ข้อตกลงตามสญัญากบัรัฐบาลไม่เป็นไปตามค านิยามของเงินที่น าส่งรัฐ 

6 กิจการไม่ต้องใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับหน้ีสินที่ เกิดจาก     

โครงการค้าการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

 

ประเด็น 

7 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กล่าวถึงประเดน็ต่อไปน้ีเพ่ือช้ีแจงการบัญชี

ส าหรับหน้ีสนิที่จ่ายเงินที่น าส่งรัฐ 

7.1 เหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ที่เป็นภาระผูกพันที่ท  าให้เกดิการรับรู้หน้ีสนิการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐ 

7.2 การบังคับเชิงเศรษฐกิจเพ่ือให้การด าเนินงานยังคงอยู่ต่อในงวดอนาคต ก่อให้เกิดภาระ

ผูกพันจากการอนุมานต่อการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐที่จะเป็นสาเหตุจากการด าเนินงานในงวด

อนาคต 

7.3 ข้อสมมติการด าเนินงานต่อเน่ืองมีความหมายโดยนัยหรือไม่ว่า กิจการมีภาระผูกพัน         

ในปัจจุบันที่จะจ่ายเงินที่น าส่งรัฐที่เป็นสาเหตุจากการด าเนินงานในงวดอนาคต 

7.4 การรับรู้รายการหน้ีสินการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐเกิดขึ้ น ณ เวลาหน่ึงหรือในบางสถานการณ์

เกดิขึ้นอย่างต่อเน่ืองตามเวลา 

7.5 เหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ที่เป็นภาระผูกพันที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดการรับรู้รายการหน้ีสิน

การจ่ายเงินที่น าส่งรัฐ หากเป็นไปตามเกณฑข้ั์นต ่าที่สดุ 

7.6 หลักการส าหรับการรับรู้รายการหน้ีสินการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐในงบการเงินประจ าปีและ     

งบการเงินระหว่างกาลเหมือนกนัหรือไม่ 
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มติ 

8 เหตุการณ์ที่เป็นภาระผูกพันที่ก่อให้เกิดหน้ีสินการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐ คือ กิจกรรมที่เป็นสาเหตุ   

การจ่ายเงินที่น าส่งรัฐดังที่ระเบียบระบุไว้ เช่น หากกิจกรรมที่เป็นสาเหตุการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐ    

คือ การก่อให้เกิดรายได้ในงวดปัจจุบันและการค านวณเงินที่น าส่งรัฐอิงกับรายได้น้ันที่เกิดข้ึน               

ในงวดก่อน เหตุการณ์ที่เป็นภาระผูกพันส าหรับเงินที่น าส่งรัฐ คือ การก่อให้เกิดรายได้ในงวด

ปัจจุบัน การเกดิรายได้ในงวดก่อนจ าเป็นแต่ไม่เพียงพอจะก่อให้เกดิภาระผูกพันในปัจจุบัน 

9 กจิการไม่มีภาระผูกพันจากการอนุมานให้จ่ายเงินที่น าส่งรัฐที่เกิดจากการด าเนินงานในงวดอนาคต

ซ่ึงเป็นผลของกจิการที่ถูกบังคับเชิงเศรษฐกจิให้ด าเนินงานในงวดอนาคต 

10 การจัดท างบการเงินภายใต้ข้อสมมติการด าเนินงานต่อเน่ืองไม่ได้หมายความว่า กิจการมีภาระ

ผูกพันในปัจจุบันในการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐที่เกดิจากการด าเนินงานในงวดอนาคต 

11 หน้ีสินการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐรับรู้อย่างต่อเน่ืองตามเวลาหากเหตุการณ์ที่เป็นภาระผูกพันเกิดขึ้ น

ตลอดงวดเวลาหน่ึง (กล่าวคือ หากกิจกรรมที่เป็นสาเหตุการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐที่กฎหมายระบุ

เกดิขึ้นตลอดงวดเวลาหน่ึง) ตัวอย่างเช่น หากเหตุการณ์ที่เป็นภาระผูกพันคือการเกิดรายได้ตลอด

งวดเวลาหน่ึง หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องโดยตรงรับรู้เน่ืองจากกจิการเกดิรายได้น้ัน 

12 หากภาระผูกพันการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐเกดิขึ้นเมื่อเป็นไปตามเกณฑข์ั้นต ่าสดุ การบัญชีส าหรับหน้ีสิน

ที่เกิดจากภาระผูกพันต้องสอดคล้องกับหลักการที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 8 – 14 ของการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี (โดยเฉพาะตามย่อหน้าที่ 8 และ 11) เช่น หากเหตุการณ์

ที่เป็นภาระผูกพันคือ การบรรลุเกณฑ์กิจกรรมขั้นต ่าสุด (ได้แก่ จ านวนเงินรายได้หรือค่าขาย     

ข้ันต ่าสุดที่เกิดข้ึนหรือผลผลิตที่ผลิตได้) หน้ีสินที่เกี่ยวข้องรับรู้เม่ือเป็นไปตามเกณฑ์กิจกรรม    

ขั้นต ่าสดุ 

13 กิจการต้องใช้หลักการรับรู้รายการในงบการเงินระหว่างกาลเหมือนกับหลักการที่ใช้ในงบการเงิน

ประจ าปี ผลคือ ในงบการเงินระหว่างกาล หน้ีสนิการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐ 

13.1 ต้องไม่รับรู้หากภาระผูกพันในปัจจุบันการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐไม่เกิดขึ้ น ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลาการรายงานระหว่างกาล และ 

13.2 ต้องรับรู้หากภาระผูกพันในปัจจุบันการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐเกิดขึ้ น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา 

การรายงานระหว่างกาล 

14 กจิการต้องรับรู้เป็นสนิทรัพย์หากกจิการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐล่วงหน้าแต่ยังไม่มีภาระผูกพันในปัจจุบัน

จากการจ่ายเงินที่น าส่งรัฐน้ัน 
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ภาคผนวก ก 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีและมีผลบงัคับเหมือนกบั

เป็นส่วนหนึง่ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

ก1 กิจการต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับ 

รอบระยะเวลาที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้น าไปใช้ก่อนวัน

ถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ส าหรับ

งวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

ก2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่เกิดจากการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงาน     

ทางการเงินฉบับน้ีคร้ังแรกต้องใช้วิธีปรับย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

 

 



คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี ( 2557-2560 ) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา 

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางพรกมล    ประยูรสนิ  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางสาวจอมขวัญ    จันทร์ผา)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวจริยาธร    เฉลิมชวลิต)   กรรมการ 

(นางสาวประภาพร    สหปรีชานนท)์   กรรมการ 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นายธวัชชัย     เกยีรติกวานกุล)  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวจงจิตต์       หลีกภัย    ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางลัขณานันท ์ ลักษมีธนานันต์)       ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์  ศรีประเสริฐ)       ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา  กจิศรีนภดล)       ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์  อิทธผิลิน)         ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา)      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา   ปีตธวัชชัย   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต   ศรีบุญนาค   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   ศุภธาดา   อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล     วิเศษสรรพ์   อนุกรรมการ 

นายเกรียง     วงศ์หนองเตย   อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์       เทพหัสดิน   อนุกรรมการ 

นายพิชิต     ลีละพันธเ์มธา   อนุกรรมการ 

นายวินิจ       ศิลามงคล   อนุกรรมการ 

นายศิระ       อนิทรก าธรชัย   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวสนุทรา  ติละกุล)       อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ  จันทรโมลี)        อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ)        อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์)       อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์  

(นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ์)      อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ  เสยีงสวุรรณ)      อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวธญัพร  อธกุิลวริน)       อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวองัคณา    นันทวดีพิศาล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๗๑/๒๕๕๘ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๒๑   
เร่ือง  เงินที่นําส่งรัฐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมคร้ังที่  ๔๒  (๓/๒๕๕๘)  เม่ือวันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๒๑  เร่ือง  เงินที่นําส่งรัฐ  

ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ประสัณห์  เชื้อพานิช 
นายกสภาวิชาชีพบัญช ี




