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พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2543  ซึ่งจะมีผลท าให้กฎหมาย
บัญชีหรือประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 ถูกยกเลิกไป ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการก าหนดแบ่งแยกหน้าที่
และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดท าบัญชีของธุรกิจไว้ 2 ฝ่าย คือ ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีกับผู้ท าบัญชี 
เพ่ือให้บุคคลทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ช่วยท าให้การจัดท าบัญชีของธุรกิจถูกต้อง ส่งผลให้ข้อมูลใน
งบการเงินเชื่อถือได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ ดังนั้น เพ่ือให้มีความเข้าใจและน าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้องจึงได้น าข้อความในกฎหมายมาเขียนอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบจะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ 
จะต้องไปศึกษาตัวบทกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ รวมทั้งกฎหมายลูกบทที่เป็นประกาศ ค าสั่งต่างๆ 
ประกอบไปด้วยก็จะช่วยให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 

 

 
 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี หมายความว่า ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการท าบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
๒๕๔๓ (มาตรา 4) ซึ่งประกอบด้วย (มาตรา 8)  
 กลุ่มที่ 1 (มาตรา 8 วรรค 1) 

1) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ซึ่งได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
2) บริษัทจ ากัด 
3) บริษัทมหาชนจ ากัด 
4) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
5) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีประกอบธุรกิจเป็นประจ าในสถานที่หลายแห่งแยกจากกัน ซึ่งหมายถึง 

สถานที่ประกอบการที่แยกออกไปจากส านักงานใหญ่โดยมีที่ตั้งถาวร ซึ่งมีพนักงานประจ า และมีการด าเนินกิจการ
ที่จะก่อให้เกิดรายได้ เช่น โชว์รูม สาขาธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจใน
สถานที่นั้นเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี (มาตรา 8 วรรค 2) 

 

 ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ดังกล่าวข้างต้น จะด าเนินการโดย “ผู้ที่กระท าการแทน”  นิติบุคคลหรือธุรกิจ

หมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้ 

 1) หุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

 2) กรรมการบริษัท ของบริษัทจ ากัด, บริษัทมหาชนจ ากัด 

 3) ผู้กระท าการแทนที่ได้รับแต่งตั้งจากนิติบุคคลต่างประเทศ ของนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้ามาประกอบ

ธุรกิจในไทย 

 4) ผู้กระท าการแทนที่ได้รับแต่งตั้ง ของกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 

 5) ผู้จัดการ ของสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจ า 

 
 

สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

1. ผูม้ีหน้าที่จัดท าบัญชี 
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 กลุ่มที่ 2 (มาตรา 8 วรรค 4) 
บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ก าหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ได้แก่ 
1) บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้มีไว้เพ่ือ

จ าหน่าย ผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดี
ทัศน์ และแผ่นซีดี (ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน เป็นผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔) 

 2) บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ โรงงาน แปรสภาพ แกะสลัก และ
การท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่ง งาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง (ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้างเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๑) 
  

 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี คือ ต้องจัดให้มีการท าบัญชีส าหรับการประกอบ

ธุรกิจของตน โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 8 วรรค 1) โดย

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี มีดังนี้ 

 1) จัดให้มีการท าบัญชีนับแต่วันเริ่มท าบัญชี  

              ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี กลุ่มที่ 1 (มาตรา 9 (1) – (4)) 

ประเภทนิติบุคคล วันเริ่มท าบัญชี 

 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

 บริษัทจ ากัด 

 บริษัทมหาชนจ ากัด 

นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย 

 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ      
ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

นับแต่วันที่ได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

 กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร นับแต่วันที่ได้เริ่มต้นประกอบกิจการ 

 สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจ า นับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ 
 

              ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี กลุ่มที่ 2 (มาตรา 8 วรรค6) 

           - บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ให้เริ่มท าบัญชีนับแต่

วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ (ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 
 

 2) จัดให้มีการท าบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 

           อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไดป้ระกาศก าหนดในเรื่องต่อไปนี้ (มาตรา 7 (1) – (4)) 

            (1) ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า 

                 - บัญชีรายวัน  
                 - บัญชีแยกประเภท  
                 - บัญชีสินค้า  
                    - บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอ่ืน และบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจ าเป็นแก่การท าบัญชีของธุรกิจ 



 3 

             กรณี บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามประกาศ

กระทรวงพาณิชย์ ต้องจัดท าบัญชีสินค้าเท่านั้น (ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 

            (2) ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี 

            (3) ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี 

                - บัญชีรายวัน ต้องลงรายการในบัญชีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น 
                 - บัญชีแยกประเภท ต้องผ่านรายการจากบัญชีรายวันภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่
รายการนั้นเกิดขึ้น 
                 - บัญชีสินค้า ต้องลงรายการในบัญชีภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น 
     ในกรณีที่เป็นบัญชีแยกประเภท และบัญชีสินค้า ซึ่งต้องมีการลงรายการยอดคงเหลือ ต้องลงรายการ
ยอดคงเหลือให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันปิดบัญชี 
            (4) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 

                 - เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยบุคคลภายนอก 
                  - เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเพ่ือออกให้แก่บุคคลภายนอก 
                 - เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเพ่ือใช้ในกิจการตนเอง 
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศกระกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า ข้อความและรายการที่ต้องมี
ในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ.๒๕๔๔ และแก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552) 
 

 3) ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือนนับแต่วันเริ่มท าบัญชี และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือนนับแต่

วันปิดบัญชีครั้งก่อน (มาตรา 10) ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีจะปิดบัญชีโดยมีรอบปีบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน ได้

เพียง 2 กรณีเท่านั้น กล่าวคือ  

             กรณีท่ี1 เป็นรอบปีบัญชีปีแรก ซึ่งมีรอบปีบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน  

      กรณีท่ี2 รอบปีบัญชีที่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชีจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีแล้ว 
 

 4) ต้องจัดท างบการเงินและย่ืนงบการเงิน (เฉพาะผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีตามกลุ่มที่ 1) 

            4.1) ก าหนดระยะเวลาของการยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (มาตรา 11 วรรค1) 

            4.1.1) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และกิจการร่วมค้า

ตามประมวลรัษฎากร ต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี 

            4.1.2) บริษัทจ ากดั และ บริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 

1 เดือนนับแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ 

            4.2) การยื่นงบการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นงบการเงินที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าประกาศก าหนด (มาตรา 11 วรรค 2) และงบการเงินต้องมีรายการย่อ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก าหนด (มาตรา 11 วรรค3) 
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งบการเงินที่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องจัดท าและน าส่ง 
 

ผู้มีหน้าท่ีจัดท าบัญชี แบบ* 

งบแสดง 

ฐานะ
การเงิน 

งบก าไร 

ขาดทุน 

 

งบก าไร 

ขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 

งบแสดงการ 

เปลี่ยนแปลง 

ส่วนของเจ้าของ 

งบ
กระแส
เงินสด 

หมายเหตุ
ประกอบ 

งบการเงิน 

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 1 √ √ - - - √ 

บริษัทจ ากัด 2 √ √ - งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

- √ 

บริษัทมหาชนจ ากัด 3 √ - √ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

√ √ 

นิติบุคคลต่างประเทศ 4 √ 

 

√ - งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของ

ส านักงานใหญ ่

- √ 

กิจการร่วมคา้ 5 √ 

 
√ - งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ร่วมค้า 

- √ 

 

หมายเหตุ *แบบ คือแบบรายการย่อของงบการเงินที่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องจัดท า ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554  และ เรื่องก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 พร้อมค าช้ีแจงประกาศ 

            4.3) งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (มาตรา 11 วรรค 4)  

เว้นแต ่งบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ที่มีทุกรายการต่อไปนี้คือ 

                            ทุน             ไม่เกิน 5 ล้านบาท   และ 

                            สินทรัพย์รวม  ไม่เกิน 30 ล้านบาท และ 

                            รายได้รวม     ไม่เกิน 30 ล้านบาท  

                 ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (กฎกระทรวง 

ว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๔) 
 

 5) จัดให้มี “ผู้ท าบัญชี” ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชีตามอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ก าหนดตามมาตรา 7(6) และมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ท าบัญชีให้จัดท าบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตาม

พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 19 วรรค 1) เว้นแต่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็นผู้ท าบัญชีส าหรับ

กิจการของตนเองก็ได้ (มาตรา 19 วรรค 2) 
 

 6) ส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้แก่ผู้ท าบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน 

ใบส่งของ ฯลฯ หรือเอกสารใด ๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการในบัญชี เพื่อให้บัญชีที่จัดท าขึ้นสามารถ

แสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง และตาม

มาตรฐานการบัญชี (มาตรา 12) 
 

 7) เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ไว้ ณ สถานที่ท าการ หรือสถานที่ที่ใช้ผลิต

หรือเก็บสินค้าเป็นประจ า หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ท างานประจ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือ
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สารวัตรบัญชีให้เก็บไว้ ณ สถานที่อ่ืนได้ (มาตรา 13) และต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ

ลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันปิดบัญชี (มาตรา 14) 
 

 8) เม่ือบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ต้องแจ้งสารวัตรใหญ่บัญชี 

หรือสารวัตรบัญชีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น (มาตรา 15) 

 
 

ผู้ท าบัญชี หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ไม่ว่าจะได้กระท าในฐานะ
เป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหรือไม่ก็ตาม (มาตรา 4) 

ซึ่งผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องจัดให้มีผู้ท าบัญชีซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ก าหนดตามมาตรา ๗ (๖) โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรี เพ่ือจัดท าบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 19) 

 คุณสมบัติ และเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนด

คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีดังนี ้

 คุณสมบัติของผู้ท าบัญชี 
1) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
2) มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ท าบัญชีได ้
3) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะประกอบวิชาชีพเป็นผู้ท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วย

วิชาชีพบัญชี 
4) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเนื่องจากกระท าความผิดตามฐานความผิดหรือกฎหมายที่

ก าหนดในมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ เว้นแต่ต้องค าพิพากษา
หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

5) มีคุณวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี คุณวุฒิของผู้ท าบัญชี 
กลุ่มที่ 1 
ผู้ท าบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัท
จ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ง ณ วันปิด
บัญชีในรอบปีที่ผ่านมา มีทุกรายการต่อไปนี้ 

 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และ 

 สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และ 

 รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท 

 ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือ
เทียบเท่า  จากสถาบันการศึกษาซึ่ ง
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หรือกระทรวงศึกษาธิการเทียบว่าไม่ต่ า
กว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี 

กลุ่มที่ 2 
   1) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และ บริษัทจ ากัด 
ซึ่ง ณ วันปิดบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีทุนจด
ทะเบียน สินทรัพย์รวม หรือรายได้รวมรายการใด

 ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือ
เทียบเท่า หรือได้รับประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิอ่ืนเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิชาการ
บัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง 

2. ผูท้ าบัญชี 
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ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี คุณวุฒิของผู้ท าบัญชี 
รายการหนึ่งเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในกลุ่มท่ี 1 
   2) บริษัทมหาชนจ ากัด 
   3) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
   4) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 

 ในกรณีที่เป็นการเริ่มท าบัญชีรอบปีบัญชีแรกของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี คุณวุฒิการศึกษาของผู้ท า
บัญชีให้พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ทุนจดทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 แล้วแต่กรณ ี

 ในกรณีที่ทุนจดทะเบียน สินทรัพย์รวม หรือรายได้รวมของผู้มีหน้าที่ จัดท าบัญชีตามกลุ่มที่ 1 
เปลี่ยนแปลงไปจนท าให้ผู้ท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีไม่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้ท าบัญชี
ของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีนั้นต่อไป ให้ผู้นั้นสามารถเป็นผู้ท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีดังกล่าว
ต่อไปได้เป็นเวลา 2 ปีนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

 เงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี 
             1) ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
             2) แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Accountant) ที่
เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานภายใน 30วัน นับแต่วันเริ่มท าบัญชี 
                 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการที่แจ้งไว้ ต้องแจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ   
e-Accountant) ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก 
                  ต้องยืนยันรายชื่อผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่รับท าบัญชี และสถานภาพการเป็นสมาชิกหรือขึ้น
ทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Accountant) ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (www.dbd.go.th) พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปีปฏิทิน 

             3) ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน เว้นแต่
ผู้ท าบัญชีที่แจ้งการเป็นผู้ท าบัญชีส าหรับปีแรกและมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่า 6 เดือน ให้
เริ่มพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีในปีถัดไป 

                จ านวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อย
กว่า 6 ชั่วโมง 

               การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
(1) การอบรมหรือสัมมนา ทั้งนี้ ให้รวมถึงการอบรมหรือสัมมนาในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์   

(e-learning) 
(2) การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ด าเนินการสัมมนา ในกิจกรรมตาม (1) 
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(3) การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่า
ด้วยสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งมีการสอนไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า ไม่ว่าจะเป็นการสอนในฐานะอาจารย์ประจ า
หรืออาจารย์พิเศษ 

(4) การส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีไม่ว่าคุณวุฒิใหม่นั้นจะสูงกว่าคุณวุฒิเดิม
หรือไม่ก็ตาม 

(5) การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
สถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งมีการสอนไม่ต่ า
กว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า 

(6) กิจกรรมอ่ืน นอกจากที่ระบุตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศ
ก าหนด 

           4) แจ้งรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ      
e-Accountant) ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ได้ทันทีหลังการท ากิจกรรมแต่ไม่เกิน 30 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี และต้องเก็บหลักฐานการเข้าร่วมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันสิ้นสุดของการท ากิจกรรมในแต่ละครั้ง 

           5) ผู้ท าบัญชีใดไม่เข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีหรือเข้ารับการพัฒนาความรู้ไม่ครบ
ตามท่ีก าหนด แม้ถูกเปรียบเทียบตามกฎหมายแล้วยังต้องพัฒนาความรู้ให้ครบจ านวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาด
หายไป แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ไม่นับรวมจ านวนชั่วโมงในปีปัจจุบัน 

            6) ผู้ท าบัญชีใดยกเลิกการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีแล้ว และขอกลับมาแจ้ง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีของผู้ท าบัญชีใหม่ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ให้ครบจ านวนชั่ วโมงตาม
ระยะเวลาที่ขาดหายไปก่อนการยกเลิกการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชี  แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 
24 ชั่วโมง และแจ้งการขอกลับมาแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีใหม่ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ 
e-Accountant) ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) 

            7) รับท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีได้ ไม่เกิน 100 ราย ต่อปีปฏิทิน ไม่ว่าจะเป็นการรับท าบัญชี
ในรอบปีบัญชีใด และกิจการที่รับท าบัญชีจะมีการประกอบกิจการหรือไม่ก็ตาม 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ท าบัญชี  
       1) ต้องจัดท าบัญชีเพ่ือให้มีการแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของ
ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน (มาตรา 20) 

       2) การลงรายการในบัญชี ผู้ท าบัญชีต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
           2.1) ลงรายการเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยก ากับ หรือลงรายการ
เป็นรหัสบัญชีให้มีคู่มือแปลรหัสที่เป็นภาษาไทยไว้ 
          2.2) เขียนด้วยหมึก ดีดพิมพ์ ตีพิมพ์ หรือท าด้วยวิธีอ่ืนใดที่ได้ผลในท านองเดียวกัน 
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3. อ านาจในการตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 
    ก าหนดให้สารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชี มีอ านาจดังนี้ 

3.1 ตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี เข้าไปในสถานที่ท าการหรือสถานที่เก็บรักษา
บัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีหรือสถานที่รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชีในระหว่างเวลาท าการ 

3.2 สั่งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี หรือผู้ท าบัญชีมาให้ถ้อยค าหรือส่งบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชี รวมทั้งเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าได้ 

3.3 ยึด อายัดบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบลงบัญชีได้ 
 
4. บทก าหนดโทษที่ส าคัญ ๆ 
  ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้จะต้องรับโทษตามลักษณะความผิด ซึ่งโทษมีทั้งโทษปรับและ
จ าคุก และในกรณีที่เป็นความผิดต่อเนื่องมีโทษปรับรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องเช่น 
 

4.1  ความผิดที่ระวางโทษปรับ 
 

กรณี บทก าหนดโทษ ผู้ที่ต้องรับโทษ 

- ฝ่ายฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของ
อธิบดีในเรื่อง 

(1) ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า 
(2) ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี 
(3) ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี 
(4) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 
(5) คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็น

ผู้ท าบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ 
(มาตรา 7) 

 
 
- ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
- ปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละ 
   ห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติใหถู้กต้อง 
(มาตรา 27) 
- ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
(มาตรา 27) 
 

 
 
ผู้กระท าความผิด 
 
 
 
ผู้กระท าความผิด 

- ไม่จัดให้มีการท าบัญชีตามที่พระราชบัญญัติ
นี้ก าหนด และตามวันเริ่มท าบัญชีที่ก าหนด 
(มาตรา 8, 9) 

- ปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็น
รายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่า
จะปฏิบัติให้ถูกต้อง (มาตรา 28) 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

- ไม่ปิดบัญชี ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
(มาตรา 10) 

- ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
(มาตรา 29) 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

- ไม่จัดท างบการเงินและยื่นงบการเงินภายใน
เวลาที่ก าหนด (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง) 

- ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
(มาตรา 30) 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

- ไม่จัดให้งบการเงินมีรายการย่อตามที่
อธิบดีก าหนด (มาตรา 11 วรรคสาม) 

- ปรับไม่เกินห้าพันบาท ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

- ไม่จัดให้งบการเงินรับการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(มาตรา 11 วรรคสี่) 

- ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
(มาตรา 32) 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 
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กรณี บทก าหนดโทษ ผู้ที่ต้องรับโทษ 

- ไม่ส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชีให้แก่ผู้ท าบัญชีให้ถูกต้อง (มาตรา 12 ) 

- ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
(มาตรา 29) 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 
 

- ไม่เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีไว้ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด (มาตรา 13) 

- ปรับไม่เกินห้าพันบาท 
(มาตรา 31) 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

- ไม่เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี (มาตรา 14) 

- ปรับไม่เกินห้าพันบาท 
(มาตรา 31) 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

- ไม่แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ
หรือควรทราบว่าเอกสารสูญหายหรือ
เสียหาย (มาตรา 15) 

- ปรับไม่เกินห้าพันบาท 
(มาตรา 31) 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

- ไม่จัดให้มผีู้ท าบัญชีซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามท่ีอธิบดีก าหนด 
(มาตรา 19 วรรคหนึ่ง) 

- ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
(มาตรา 29) 
 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 
 
 

- ไม่จัดท าบัญชีเพ่ือให้มีการแสดงผลการ
ด าเนินงานฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงินตามความเป็นจริง ตาม
มาตรฐานการบัญชี 
(มาตรา 20) 

- ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
(มาตรา 34) 
 
 
 

ผู้กระท าความผิด 
 
 
 
 

- ไม่ลงรายการในบัญชีเป็นภาษาไทย 
(มาตรา 21) 

- ปรับไม่เกินห้าพันบาท 
(มาตรา 35) 

ผู้กระท าความผิด 
 

  

- แจ้งข้อความเป็นเท็จต่อสารวัตรใหญ่บัญชี 
หรือ สารวัตรบัญชีว่าบัญชี ว่าบัญชีหรือ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญ
หายหรือเสียหาย (มาตรา 15) 

- จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 
33) 
 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 
 

- ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตรใหญ่

บัญชี หรือสารวัตรบัญชีในการปฏิบัติหน้าที่

ตาม มาตรา 22 

- จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินสอง
หมื่นบาทหรือ ทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 36 
วรรคหนึ่ง) 

ผู้กระท าความผิด 

- ไม่อ านวยความสะดวกแก่สารวัตรใหญ่
บัญชีหรือสารวัตรบัญชีในการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา 22 

- จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
สองพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 36 
วรรคสอง) 
 

ผู้กระท าความผิด 
 
 

4.2 ความผิดที่มีระวางโทษปรับและจ าคุก 
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กรณี บทก าหนดโทษ ผู้ที่ต้องรับโทษ 

- ฝ่าฝืนค าสั่งของสารวัตรใหญ่บัญชีหรือ
สารวัตรบัญชี (มาตรา 24) 

- จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
สองพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 36 
วรรคสอง) 

ผู้กระท าความผิด 

-   ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้นหรือท าให้
สูญหาย ท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งบัญชีหรือ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 
(มาตรา 38) 

- จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
- จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ (มาตรา 38) 

ผู้กระท าความผิด 
 
ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

-   ลงรายการเท็จ แก้ไข ละเว้นการลง
รายการในบัญชีหรืองบการเงิน หรือแก้ไข
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเพ่ือให้
ผิดความเป็นจริง (มาตรา 39) 

- จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
- จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 39) 

ผู้กระท าความผิด 
 
ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

 
            กองก ากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
                            มิถุนายน  2560 
 


