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สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดำ�เนินงาน
			

				

บาท
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รหัสสกุลเงิน

เฉพาะกรณีท่ใี ช้เงินตราสกุลอื่น นอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงาน ให้คำ�นวณภาษีท่ชี ำ�ระเพิ่มเติมเป็นเงินตราไทยด้วย
อั ต ราแลกเปลี่ ย นถั ว เฉลี่ ย ระหว่ า งอั ต ราซื้ อ และอั ต ราขาย ณ วั น ทำ � การสุ ด ท้ า ยก่ อ นวั น ชำ � ระภาษี ต ามมาตรา 76 ฉ แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร
วันที่

เดือน

พ.ศ.

บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ

จำ�นวนเงิน
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(1) จำ�นวนเงินภาษี

		ให้นำ�จำ�นวนเงินรวมตาม (3) ไปกรอกในช่องภาษีที่ชำ�ระเพิ่มเติมในหน้าแรกด้วย

รายการที่ 1 เงินได้ทต่ี อ้ งเสียภาษี และการคำ�นวณภาษี
1.

จำ�นวนเงิน
(ให้กรอกจำ�นวนเงินตามสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงาน)

(2) ขาดทุนสุทธิ (จากรายการที่ 2 21.)

(1) กำ�ไรสุทธิทต่ี อ้ งเสียภาษี

48-49

(3) รายรับก่อนหักรายจ่าย (กรณีเสียภาษีจากยอดรายรับ)
2. การคำ�นวณภาษี (ดูคำ�อธิบายการใช้อัตราภาษีในการคำ�นวณภาษี โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำ�หนด ในวิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.50)
(1) กรณีทั่วไป
(2) กรณีลดอัตราภาษี

SMEs

ร้อยละ 15

ร้อยละ 10

ร้อยละ 8

ร้อยละ 5

ร้อยละ 3

(3) กรณีได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เสียภาษีจากยอดรายรับ
ภาษีทค่ี �ำ นวณได้				

50-51

3. หัก (1) ภาษีเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตาม พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) หรือ (ฉบับที่ 463)

52

		 (2) ภาษีเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตาม พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 300)
		 (3) ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย และภาษีทบ่ี คุ คลอืน่ เสียแทน

54

		 (4) ภาษีทช่ี �ำ ระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.51			
		 (5) ภาษีในส่วนทีไ่ ด้รบั การลดหย่อนอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
		 (6) ภาษีทช่ี �ำ ระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.50 (กรณียน่ื เพิม่ เติม)
4. คงเหลือภาษีที่

ชำ�ระเพิม่ เติม

ชำ�ระไว้เกิน

5. บวกเงินเพิ่ม (ถ้ามี)					
6. รวมภาษีที่

ชำ�ระเพิม่ เติม

ชำ�ระไว้เกิน

อื่นๆ ที่มิได้ระบุ

53
55
56
57รวม
58-59
60
61-62

หน้า 3

 กรณีเป็นบริษัทฯ ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน (ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้) หรือบริษัทฯ ทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้จากกำ�ไรสุทธิตามกฎหมาย ให้กรอกรายการช่อง
 กรณีทั่วไป กรณีลดอัตรา หรือกรณีเป็นบริษัทฯ ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน (ได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้) ให้กรอกรายการในช่อง ช่องเดียว
และ
 กรณีเป็นบริษัทฯ ที่ประกอบทั้งกิจการทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้และกิจการทีต่ อ้ งเสียภาษีเงินได้ ให้กรอกรายการในช่อง

รายการที่ 2 รายได้ รายจ่าย และกำ�ไรหรือขาดทุนสุทธิ กิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ กิจการทีต่ อ้ งเสียภาษีเงินได้

และ

รวม

1. รายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการ
2. หัก ต้นทุนขายหรือรายจ่ายเพื่อคำ�นวณกำ�ไรขั้นต้น
(จากรายการที่ 3 9.)
3.

กำ�ไรขัน้ ต้น
4. บวก รายได้อื่น

64
65-66

ขาดทุนขัน้ ต้น
(จากรายการที่ 5 7.)

67

5. รวม (3. + 4.)		 ถ้าขาดทุนขัน้ ต้น (4. - 3.)
6. หัก รายจ่ายอื่น

68

(จากรายการที่ 6 5.)

7. รวม (5. - 6.)		 ถ้าขาดทุนขัน้ ต้น (5. + 6.)

69

8. หัก รายจ่ายในการขายและบริหาร (จากรายการที่ 7 24.)
9.

กำ�ไรสุทธิ

63

70-71

ขาดทุนสุทธิ ตามบัญชีก�ำ ไรขาดทุน

72

10. บวก รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร
11. บวก รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร
				(จากรายการที่ 8 7.)

73

12. รวม (9. + 10. + 11.) ถ้าขาดทุน (9. - 10. - 11.)
13. หัก รายได้ทไ่ ี ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายทีม่ สี ทิ ธิหกั ได้เพิม่ ขึน้ 		

74

14. รวม (12. - 13.)		 ถ้าขาดทุน (12. + 13.)
15. หัก		 ขาดทุนสุทธิที่มีสิทธินำ�มาหักตามกฎหมาย

75

(จากใบแนบรายได้ทไ่ี ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายทีม่ สี ทิ ธิหกั ได้เพิม่ ขึน้ 5.)

(จากใบแนบขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร หรือรายการที่ 2
ของใบแนบสำ�หรับกิจการสำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ))

16. รวม (14. - 15.)		 ถ้าขาดทุน (14. + 15.)
17. บวก รายจ่ายส่วนทีเ่ กินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
18. บวก รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ
				
		 ส่วนที่เกินร้อยละ 2 ของกำ�ไรสุทธิ
19. บวก รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา
		 ส่วนที่เกินร้อยละ 2 ของกำ�ไรสุทธิ					
20. รวม (16.+17.+18.+19.) ถ้าขาดทุน (16.-17.-18.-19.)			
21. กำ�ไรสุทธิทต่ี อ้ งเสียภาษี
ขาดทุนสุทธิ 					

รายการที่ 3 ต้นทุนขายหรือรายจ่ายเพือ่ คำ�นวณกำ�ไรขัน้ ต้น กิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ กิจการทีต่ อ้ งเสียภาษีเงินได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สินค้าคงเหลือ ณ วันเริม่ รอบระยะเวลาบัญชี
ซื้อสินค้า
ต้นทุนผลิต/ต้นทุนการให้บริการ (จากรายการที่ 4 17.)
ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการซื้อสินค้า
รวม 3. ถึง 5.				
รวม (1. + 2. + 6.)				
หัก สินค้าคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ต้นทุนขายหรือรายจ่ายเพือ่ คำ�นวณกำ�ไรขัน้ ต้น (7. - 8.)

75.1
76
77
78

รวม

79
80
81
82
83

84
85
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รายการที่ 4 ต้นทุนผลิต/ต้นทุนการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้

กิจการทีต่ อ้ งเสียภาษีเงินได้

รวม

86

วัตถุดิบ และวัสดุคงเหลือ ณ วันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี
ซื้อวัตถุดิบ และวัสดุ

87
88

ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการซื้อวัตถุดิบ และวัสดุ
รวม 1. ถึง 3.
หักวัตถุดบิ และวัสดุคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ต้นทุนวัตถุดบิ และวัสดุใช้ไป (4. - 5.)
งานระหว่างทำ� หรือสินค้าระหว่างผลิตคงเหลือ
ณ วันเริม่ รอบระยะเวลาบัญชี
8. เงินเดือน และค่าจ้างแรงงาน

89
90
91
92
93

9. ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น
10. ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน		
11. ค่าภาชนะบรรจุ ค่าหีบห่อ
12. ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
13. ค่าใช้จ่ายในการผลิต/การให้บริการ อืน่ ๆ
14. รวม 8. ถึง 13. 				
15. รวม (6. + 7. + 14.)			
16. หัก งานระหว่างทำ� หรือสินค้าระหว่างผลิตคงเหลือ

94
95
96
97

98

ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
17. ต้นทุนผลิต/ต้นทุนการให้บริการ (15. - 16.)

รายการที่ 5 รายได้อน่ื
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้

กิจการทีต่ อ้ งเสียภาษีเงินได้

รวม

กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ดอกเบี้ยรับ				
เงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำ�ไร
เงินชดเชยค่าภาษีอากร		
รายได้อื่นที่นอกเหนือจาก 1. ถึง 5.
รวม 1. ถึง 6.			

รายการที่ 6 รายจ่ายอืน่
1.
2.
3.
4.
5.

99

ขาดทุนจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต้นทุนทางการเงิน				
รายจ่ายอื่นที่นอกเหนือจาก 1. ถึง 3.
รวม 1. ถึง 4.
		

100
101
102
103
104
105

กิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้

กิจการทีต่ อ้ งเสียภาษีเงินได้

รวม
106
107
108
109
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รายการที่ 7 รายจ่ายในการขายและบริหาร

กิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้

กิจการทีต่ อ้ งเสียภาษีเงินได้

รวม

ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตาม
รายการที่ 8 รายจ่
กิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ กิจการทีต่ อ้ งเสียภาษีเงินได้
ประมวลรัษฎากร

รวม

1. รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
2. ค่าตอบแทนกรรมการ		
3. ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์
4. ค่าพาหนะ รายจ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก
5. ค่าระวาง ค่าขนส่ง			
6. ค่าเช่า			
7. ค่าซ่อมแซม 			
8. ค่ารับรอง				
9. ค่านายหน้า ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย
10. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมรายได้ส่วนท้องถิ่น)
11. ค่าภาษีอากรอืน่ ๆ				
12. ต้นทุนทางการเงิน			
13. ค่าทำ�บัญชี				
14. ค่าสอบบัญชี				
15. เงินที่บริจาคแก่พรรคการเมือง
16. รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ
17. รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา
18. ค่าธรรมเนียมในการให้คำ�แนะนำ�และปรึกษา
19. ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ 				
20. หนี้สูญ			
21. ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
22. รายจ่ายอื่นที่นอกเหนือจาก 1. ถึง 21.
23. รายจ่ายอื่นหักได้ 2 เท่าไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
24. รวม 1. ถึง 23.

1. ภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
2. ค่ารับรอง
3. หนี้สูญ				
4. เงินสำ�รอง			
5. รายจ่ายตามรายการที่ 7 23.
6. รายจ่ายทีไ่ ม่ให้ถอื เป็นรายจ่ายฯ อืน่ ๆ
7. รวม 1. ถึง 6.			
หมายเหตุ 1. กรณีสถานภาพของบริษัทฯ เป็นกิจการอื่นนอกจาก (1) ถึง (5) ตามแบบ ภ.ง.ด.50 หน้าแรก ให้กรอกใบแนบสถานภาพของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
2. กรณีเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กรอกใบแนบสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
3. กรณีมีรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นหรือขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร ให้กรอก
ใบแนบดังกล่าวด้วย

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
121.1
122
122.1
123
124
125
126
127
128
129
129.1

130
131
132
133
134
134.1
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รายการที่ 9 รายละเอียดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วน
		
สินทรัพย์

จำ�นวนเงิน

1. สินทรัพย์หมุนเวียน
(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			
(2) ลูกหนี้การค้า - สุทธิ			
(3) สินค้าคงเหลือ			
(4) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (นอกจากที่ระบุใน (1) ถึง (3))			
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(1) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน/กรรมการ/ผู้ถือหุ้นและพนักงาน
(2) ที่ดิน และอาคารซึ่งหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาแล้ว			
(3) ทรัพย์สินอื่นซึ่งหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาแล้ว			
(4) สิทธิการเช่าและหรือสิทธิการใช้ทรัพย์สิน			
(5) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (นอกจากที่ระบุใน (1) ถึง (4))		

140
141
142
143
144
145
146
147
148

							 รวมสินทรัพย์

				

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ /ผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน

1. หนีส้ นิ หมุนเวียน
(1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
(2) เจ้าหนี้การค้า			
(3) เงินกู้ยืม			
(4) หนี้สินหมุนเวียนอื่น (นอกจากที่ระบุใน (1) ถึง (3))			
2. หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
(1) เงินกู้ยืมระยะยาว			
(2) หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น			

รวมหนีส้ นิ
							
3. ส่วนของผูถ้ อื หุน้ /ผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน : ทุนจดทะเบียน ......................................................................... บาท
(1) ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว			
(2) อื่นๆ			
(3) กำ�ไรสะสม
ขาดทุนสะสม			
						
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ /ผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน
							 รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ /ผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน
รายละเอียดเอกสารแนบ ภ.ง.ด.50

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใบแนบ ภ.ง.ด.50 				
จำ�นวน..............................แผ่น
บัญชีงบดุล				
จำ�นวน..............................แผ่น
บัญชีทำ�การ และบัญชีกำ�ไรขาดทุน				
จำ�นวน..............................แผ่น
งบกระแสเงินสด
			
จำ�นวน..............................แผ่น
รายงานประจำ�ปี
		
จำ�นวน..............................แผ่น
รายงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี 				
จำ�นวน..............................แผ่น
- กรณีเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แสดงความเห็นว่า
(1) ไม่มีเงื่อนไข
(2) มีเงื่อนไข
(3) ไม่แสดงความเห็น
(4) ไม่ถูกต้อง
- กรณีเป็นรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ได้รายงานการตรวจสอบว่า
(5) ไม่มีข้อยกเว้น
(6) มีข้อยกเว้น
		 หมายเหตุ : กรณีรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีใช้สำ�หรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท
สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท เท่านั้น
7. อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................			
จำ�นวน..............................แผ่น
		................................................................................................................................................................... 		
จำ�นวน..............................แผ่น

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158-159
160
161
162
162.1
162.2
162.3
162.4
162.5
162.6
162.7
162.8
162.9
162.10
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แบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน หรือผูจ้ ดั การ
ชือ่ (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)..................................................................................................................................................................................................................................................
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
		 ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามรายการดังต่อไปนี้
		 1. กิจการขายสินค้า บริการ หรือทรัพย์สิน ให้กู้ยืมเงิน หรือให้เช่าทรัพย์สิน โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีแต่ต่ำ�กว่าราคาตลาด อันถือได้ว่า
			 เป็นสาระสำ�คัญโดยชัดแจ้ง
			 มี เพราะ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
			
ไม่มี
		 2. กิจการซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งรายจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินดังกล่าว และค่าบริการในราคาที่เกินปกติ อันถือได้ว่าเป็นสาระสำ�คัญโดยชัดแจ้ง
			 มี เพราะ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
			
ไม่มี
		 3. กิจการตั้งเจ้าหนี้หรือลูกหนี้โดยไม่มีตัวตน หรือมีตัวตน แต่จำ�นวนเกินความเป็นจริง อันถือได้ว่าเป็นสาระสำ�คัญโดยชัดแจ้ง
			 มี เพราะ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
			
ไม่มี
		 4. กิจการเกิดผลขาดทุนสุทธิติดต่อกันเกินกว่า 3 รอบระยะเวลาบัญชี แต่มีการขยายกิจการ
			 มี เพราะ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
			
ไม่มี
		 5. การหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำ�ส่งภาษี กิจการได้ดำ�เนินการครบถ้วนแล้วหรือไม่่
			 ได้ดำ�เนินการครบถ้วนแล้ว
			
ไม่ได้ดำ�เนินการ เพราะ ..............................................................................................................................................................................................................................................

163
164
165
166

167

				 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งข้างต้นถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ
			 ลงชื่อ........................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................................................
ประทับตรา
				 (........................................................................................................)		
(........................................................................................................)
นิติบุคคล
(ถ้
า
มี
)
			 ตำ�แหน่ง.................................................................................................
ตำ�แหน่ง.................................................................................................
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ส่วนของผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชี
		 ข้าพเจ้าได้ทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการข้างต้นแล้วมีความเห็นว่า

		 1. ถูกต้องตามที่ควรและมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี.้ ....................................................................................................................................................................................................... 168
			 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

		 2. กรณีอื่นๆ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 169
			 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

170

ลงชื่อ........................................................................................................ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
						 (........................................................................................................)
					

						 วันที่

เดือน

พ.ศ.

คำ�เตือน

1. ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี เรื่องกำ�หนดระเบียบ

		 เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร หากฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามประมวลรัษฎากร
2. ผู้ทำ�บัญชีต้องจัดทำ�บัญชีให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 หากฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา
		 ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ทศ่ี นู ย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร. 1161

พิมพ์ ธ.ค. 2562

