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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบัญชี 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 

๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท า
ได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“งบการเงิน” หมายความว่า รายงานผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน

ของกิจการ ไม่ว่าจะรายงานโดยงบดุล งบก าไรขาดทุน งบก าไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือค าอธิบายอื่นซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
งบการเงิน 

“มาตรฐานการบัญชี” หมายความว่า หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือ
มาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

“ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการท าบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้ท าบัญชี” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีไม่ว่าจะได้กระท าใน

ฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหรือไม่ก็ตาม 
“สารวัตรใหญ่บัญชี” หมายความว่า อธิบดี และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายด้วย 
 “สารวัตรบัญชี” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้เป็นสารวัตรบัญชีประจ าส านักงานบัญชีประจ า

ท้องที ่
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า* 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   

มาตรา ๖  ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า* กระทรวงพาณิชย์ เป็นส านักงานกลางบัญชี 
ให้อธิบดีมีอ านาจจัดตั้งส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ โดยขึ้นตรงต่อส านักงานกลางบัญชี และมี

สารวัตรบัญชีคนหนึ่งเป็นหัวหน้าส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ 
การจัดตั้งส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗  อธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า 
(๒) ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี 
(๓) ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี 
(๔) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 
(๕) ก าหนดข้อยกเว้นให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหรือผู้ท าบัญชีไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 
(๖) คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในการประกาศข้อก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีค านึงถึงมาตรฐานการบัญชีและข้อคิดเห็นของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันวิชาชีพบัญชี 
ข้อก าหนดตาม (๕) และ (๖) ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีด้วย 
ข้อก าหนดตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) หากเรื่องนั้นมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน เมื่อผู้มีหน้าที่

จัดท าบัญชีปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนั้นแล้ว ให้ถือว่าได้จัดท าบัญชีโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

หมวด ๒ 
ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

   

 มาตรา ๘  ให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวล
รัษฎากร เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี และต้องจัดให้มีการท าบัญชีส าหรับการประกอบธุรกิจของตนโดยมีรายละเอียด 
หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีประกอบธุรกิจเป็นประจ าในสถานที่หลายแห่งแยกจากกัน ให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจในสถานที่นั้นเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเป็นกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ให้บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินการของกิจการนั้นเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดให้บุคคล
ธรรมดาใดหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใดในประเทศไทยตามเงื่อนไขใดเป็นผู้มีหน้าที่จัดท า
บัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคสี่ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกเดือน
ก่อนวันใช้บังคับ 
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ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคสี่ ให้อธิบดีก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มท า
บัญชีครั้งแรก และก าหนดวิธีการจัดท าบัญชีของบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนนั้น 

มาตรา ๙  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องจัดให้มีการท าบัญชีนับแต่วันเริ่มท าบัญชี ดังต่อไปนี้เป็นต้นไป  
(๑) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้เริ่มท าบัญชีนับแต่วันที่ห้าง

หุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดนั้น ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
(๒) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย ให้เริ่มท าบัญชีนับแต่

วันที่นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศนั้นได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
(๓) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ให้เริ่มท าบัญชีนับแต่วันที่กิจการร่วมค้านั้นได้เริ่มต้นประกอบ

กิจการ 
(๔) สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจ าตามมาตรา ๘ วรรคสอง ให้เริ่มท าบัญชีนับแต่วันที่สถานที่ประกอบ

ธุรกิจเป็นประจ านั้นเริ่มต้นประกอบกิจการ 

มาตรา ๑๐  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเริ่มท าบัญชีที่
ก าหนดตามมาตรา ๘ วรรคหก หรือวันเริ่มท าบัญชีตามมาตรา ๙ แล้วแต่กรณี และปิดบัญชีทุกรอบสิบสองเดือนนับ
แต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ 

(๑) เมื่อได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีแล้วอาจปิดบัญชี
ก่อนครบรอบสิบสองเดือนได้ 

(๒) ในกรณีมีหน้าที่จัดท าบัญชีตามมาตรา ๘ วรรคสอง ให้ปิดบัญชีพร้อมกับส านักงานใหญ่ 

มาตรา ๑๑  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องจัดท างบการเงินและยื่นงบการเงิน
ดังกล่าวต่อส านักงานกลางบัญชีหรือส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชีตามมาตรา ๑๐ 
ส าหรับกรณีของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยให้ยื่นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่
งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่  ทั้งนี้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นท าให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีไม่สามารถจะปฏิบัติ
ตามก าหนดเวลาดังกล่าวได้ อธิบดีอาจพิจารณาสั่งให้ขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่
กรณีได ้

การยื่นงบการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด 
งบการเงินต้องมีรายการย่อตามที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เว้นแต่กรณี

ที่ได้มีกฎหมายเฉพาะก าหนดเพิ่มเติมจากรายการย่อของงบการเงินที่อธิบดีก าหนดไว้แล้วให้ใช้รายการย่อตามที่
ก าหนดในกฎหมายเฉพาะนั้น 

งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เว้นแต่งบ
การเงินของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย์ หรือ
รายได้ รายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ ไม่เกินที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๒  ในการจัดท าบัญชี ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
ให้แก่ผู้ท าบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือให้บัญชีที่จัดท าขึ้นสามารถแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือ
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี 

มาตรา ๑๓  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ 
สถานที่ท าการ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ท าการผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจ าหรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ท างานประจ า  
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เว้นแต่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีจะได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่
ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อ่ืนได้ 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด
และในระหว่างรอการอนุญาตให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ใน
สถานที่ที่ยื่นขอนั้นไปพลางก่อนได ้

ในกรณีที่จัดท าบัญชีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออ่ืนใดในสถานที่อ่ืนใดในราชอาณาจักรที่
มิใช่สถานที่ตามวรรคหนึ่ง แต่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือนั้นมายังสถานที่ตามวรรคหนึ่ง 
กรณีดังกล่าวนี้ให้ถือว่าได้มีการเก็บรักษาบัญชีไว้ ณ สถานที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว 

มาตรา ๑๔  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันปิดบัญชีหรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชีและเอกสารตามมาตรา ๑๗ 

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้
เกินห้าปีแต่ต้องไม่เกินเจ็ดปีได้ 

มาตรา ๑๕  ถ้าบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ให้ผู้มีหน้าที่จัดท า
บัญชีแจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนดภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น 

มาตรา ๑๖  ในกรณีท่ีสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีตรวจพบว่าบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ 
การลงบัญชีที่เป็นสาระส าคัญแก่การจัดท าบัญชีสูญหายหรือถูกท าลาย หรือปรากฏว่าบัญชีและเอกสารดังกล่าวมิได้
เก็บไว้ในที่ปลอดภัย ให้สันนิษฐานว่าผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีมีเจตนาท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น หรือท าให้สูญหาย
หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งบัญชีหรือเอกสารนั้น เว้นแต่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีจะพิสูจน์ให้เชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวัง
ตามสมควรแก่กรณีแล้ว เพ่ือป้องกันมิให้บัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย 

มาตรา ๑๗  เมื่อผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเลิกประกอบธุรกิจด้วยเหตุใด ๆ โดยมิได้มีการช าระบัญชี ให้ส่ง
มอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันเลิกประกอบธุรกิจ และให้สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชีดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี 

เมื่อผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีร้องขอ ให้สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอ านาจขยายเวลาการส่งมอบ
บัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่งได้ แต่ระยะเวลาที่ขยายเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันเลิก
ประกอบธุรกิจ 

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอ านาจเรียกให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 

มาตรา ๑๘ งบการเงิน บัญชี และเอกสารที่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีได้รับและเก็บรักษาไว้
ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๗ ผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลทั่วไปอาจขอตรวจดูหรือขอภาพถ่ายส าเนาได้โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายตามที่อธิบดีก าหนด 
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หมวด ๓ 
ผู้ท าบัญชี 

   

มาตรา ๑๙  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องจัดให้มีผู้ท าบัญชีซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีก าหนดตาม
มาตรา ๗ (๖) เพื่อจัดท าบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ และมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ท าบัญชีให้จัดท าบัญชีให้ตรงต่อ
ความเป็นจริงและถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็นผู้ท าบัญชีส าหรับกิจการของตนเองก็ได้ 

มาตรา ๒๐  ผู้ท าบัญชีต้องจัดท าบัญชีเพ่ือให้มีการแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมี
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน 

มาตรา ๒๑  ในการลงรายการในบัญชี ผู้ท าบัญชีต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลงรายการเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยก ากับ หรือลงรายการ

เป็นรหัสบัญชีให้มีคู่มือแปลรหัสที่เป็นภาษาไทยไว้ 
(๒) เขียนด้วยหมึก ดีดพิมพ์ ตีพิมพ์ หรือท าด้วยวิธีอ่ืนใดที่ได้ผลในท านองเดียวกัน 

หมวด ๔ 
การตรวจสอบ 

   

มาตรา ๒๒  สารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ท าการหรือสถานที่
เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหรือผู้ท าบัญชีหรือสถานที่รวบรวม
หรือประมวลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวได้ในระหว่างเวลาท าการของสถานที่นั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้
สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอ านาจเข้าไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือยึด  หรอือายัดบัญชีและเอกสาร
ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น 
เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บัญชีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับความผิดดังกล่าวนั้นจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

มาตรา ๒๓  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ สารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชีต้องแสดง
บัตรประจ าตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัว ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชีมีอ านาจ
สั่งเป็นหนังสือ 

(๑) ให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ผู้ท าบัญชี หรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยค าเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีหรือ
การเก็บรักษาบญัชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 

(๒) ให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหรือผู้ท าบัญชีส่งบัญชี เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี หรือรหัสบัญชี
มาเพ่ือตรวจสอบ 



- ๖ - 
 

หนังสือที่สั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้น าส่ง ณ ภูมิล าเนาหรือ
ถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ผู้ท าบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่พบผู้รับ ณ  
ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้นั้น จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่หรือ
ท างานอยู่ในบ้านหรือสถานที่ประกอบธุรกิจที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งตามวิธีการในวรรคสอง หรือผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ผู้ท าบัญชีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นั้นออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ใช้วิธีปิดหนังสือดังกล่าวในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ที่อยู่หรือสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้
นั้นหรือบ้านที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือโฆษณาข้อความย่อใน
หนังสือพิมพ์ที่จ าหน่ายเป็นปกติในท้องที่นั้นก็ได้ 

เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันได้รับแล้ว 

มาตรา ๒๕  ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อความใด ๆ ที่ทราบหรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ 
หรือมาตรา ๒๔ เว้นแต่จะมีอ านาจที่จะท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา ๒๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

    

มาตรา ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่ออกตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ 
(๖) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท กรณีที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่ออกตามมาตรา 
๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ให้ปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๒๘ ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีผู้ใดไม่จัดให้มีการท าบัญชีตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๒๙ ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๓๐ ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๓๑  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๓๒ ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท 

มาตรา ๓๓  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีผู้ใดแจ้งข้อความตามมาตรา ๑๕ เป็นเท็จต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือ
สารวัตรบัญชีว่าบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๓๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
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มาตรา ๓๖  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี ซึ่งปฏิบัติการตาม
มาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ 
หรือฝ่าฝืนค าสั่งของสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีซึ่งสั่งการตามมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๓๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นสารวัตรใหญ่บัญชี สารวัตรบัญชี หรือเจ้าพนักงาน ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๓๘  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น หรือท าให้สูญหายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งบัญชี
หรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๓๙  ผู้ใดลงรายการเท็จ แก้ไข ละเว้นการลงรายการในบัญชีหรืองบการเงิน หรือแก้ไขเอกสาร
ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเพ่ือให้ผิดความเป็นจริง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๔๐*  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิด
จากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการ
จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

มาตรา ๔๑  บรรดาความผิดตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา 
๓๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
และเมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระค่าปรับตามที่ได้เปรียบเทียบแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
   

มาตรา ๔๒ บรรดากฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๕ 
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

                                                           
* แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัิแห่งกฎหมายทีเ่กี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ผู้ใดเป็นผู้ท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีอยู่ก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไม่น้อยกว่า
ห้าปี แต่ไม่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้ท าบัญชีตามที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา ๗ (๖) หากประสงค์จะเป็นผู้ท าบัญชี
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป ให้แจ้งต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเม่ือผู้นั้นเข้ารับการอบรมและส าเร็จการอบรมตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนดแล้ว ให้ผู้นั้นเป็นผู้ท าบัญชีต่อไปได้เป็นเวลาแปดปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๓  ระหว่างที่ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายก าหนด ให้ถือว่ามาตรฐานการบัญชีที่
ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยซึ ่งคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว เป็นมาตรฐานการบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๔  ให้กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรซึ่งเริ่มต้นประกอบกิจการร่วมค้าอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่หลังจากวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว 

มาตรา ๔๕  ให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีจัดให้มีผู้ท าบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรา ๑๙ ภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี จะขยายออกไปอีกตามความ
จ าเป็นแก่กรณีก็ได ้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปี 

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับ
แก่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่มิได้จัดให้มีผู้ท าบัญชีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๕ 
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการบัญชีได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีหลักการ
เกี่ยวกับการท าบัญชีหลายประการที่ยังไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางการบัญชีและการจัดท าบัญชี และ
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบัญชีให้
ทันสมัยยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
  
* แก้ไขโดยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยให้แก้ไขค าว่า “กรมทะเบียนการค้า” เป็น “กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า” และค าว่า “อธิบดีกรมทะเบียนการค้า” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” 


