สรุปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2543 ซึ่งจะมีผลทาให้กฎหมาย
บัญชีหรือประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 ถูกยกเลิกไป ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการกาหนดแบ่งแยกหน้าที่
และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทาบัญชีของธุรกิจไว้ 2 ฝ่าย คือ ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีกับผู้ทาบัญชี
เพื่อให้บุคคลทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ช่วยทาให้การจัดทาบัญชีของธุรกิจถูกต้อง ส่งผลให้ข้อมูลใน
งบการเงินเชื่อถือได้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ ดังนั้น เพื่อให้มีความเข้าใจและนาไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้องจึงได้นาข้อความในกฎหมายมาเขียนอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบจะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้
จะต้องไปศึกษาตัวบทกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ รวมทั้งกฎหมายลูกบทที่เป็นประกาศ คาสั่งต่างๆ
ประกอบไปด้วยก็จะช่วยให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

1. ผูม้ ีหน้าที่จัดทาบัญชี
ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี หมายความว่า ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทาบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
๒๕๔๓ (มาตรา 4) ซึ่งประกอบด้วย (มาตรา 8)
กลุ่มที่ 1 (มาตรา 8 วรรค 1)
1) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ซึ่งได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
2) บริษัทจากัด
3) บริษัทมหาชนจากัด
4) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
5) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
ในกรณีที่ผู้ มีหน้าที่จัดทาบั ญชีประกอบธุรกิจเป็นประจาในสถานที่หลายแห่งแยกจากกัน ซึ่งหมายถึง
สถานที่ประกอบการที่แยกออกไปจากสานักงานใหญ่โดยมีที่ตั้งถาวร ซึ่งมีพนักงานประจา และมีการดาเนินกิจการ
ที่จะก่อให้เกิดรายได้ เช่น โชว์รูม สาขาธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจใน
สถานที่นั้นเป็นผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี (มาตรา 8 วรรค 2)
ผู้มีห น้าที่จัดทาบัญชี ดั งกล่าวข้างต้น จะดาเนินการโดย “ผู้ที่กระทาการแทน” นิติบุคคลหรือ ธุรกิจ
หมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้
1) หุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
2) กรรมการบริษัท ของบริษัทจากัด, บริษัทมหาชนจากัด
3) ผู้กระทาการแทนที่ได้รับแต่งตั้งจากนิติบุคคลต่างประเทศ ของนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้ามาประกอบ
ธุรกิจในไทย
4) ผู้กระทาการแทนที่ได้รับแต่งตั้ง ของกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
5) ผู้จัดการ ของสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจา
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กลุ่มที่ 2 (มาตรา 8 วรรค 4)
บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์กาหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี ได้แก่
1) บุคคลธรรมดาหรื อห้างหุ้น ส่ว นที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผ ลิต ผู้จาหน่าย ผู้ มีไว้เพื่อ
จาหน่าย ผู้นาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดี
ทัศน์ และแผ่นซีดี (ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน เป็นผู้มีหน้าที่
จัดทาบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔)

2) บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบี ยนที่ประกอบธุรกิจ โรงงาน แปรสภาพ แกะสลัก และ
การทาหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่ง งาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง (ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง
กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้างเป็นผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๑)

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี คือ ต้องจัดให้มีการทาบัญชีสาหรับการประกอบ
ธุรกิจของตน โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 8 วรรค 1) โดย
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี มีดังนี้
1) จัดให้มีการทาบัญชีนับแต่วันเริ่มทาบัญชี
ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี กลุ่มที่ 1 (มาตรา 9 (1) – (4))
ประเภทนิติบุคคล
วันเริ่มทาบัญชี
นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
กฎหมาย
 บริษัทจากัด
 บริษัทมหาชนจากัด
 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ นับแต่วันที่ได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
นับแต่วันที่ได้เริ่มต้นประกอบกิจการ
 กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
นับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ
 สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจา
ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี กลุ่มที่ 2 (มาตรา 8 วรรค6)
- บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ให้เริ่มทาบัญชีนับแต่
วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ (ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
2) จัดให้มีการทาบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกาหนด
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประกาศกาหนดในเรื่องต่อไปนี้ (มาตรา 7 (1) – (4))
(1) ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทา
- บัญชีรายวัน
- บัญชีแยกประเภท
- บัญชีสินค้า
- บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอื่น และบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจาเป็นแก่การทาบัญชีของธุรกิจ
2

กรณี บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ต้องจัดทาบัญชีสินค้าเท่านั้น (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
- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทาขึ้นโดยบุคคลภายนอก
- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทาขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก
- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทาขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีเพื่อใช้ในกิจการตนเอง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศกระกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทา ข้อความและรายการที่ต้องมี
ในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ.๒๕๔๔ และแก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552)

3) ต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือนนับแต่วันเริ่มทาบัญชี และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือนนับแต่
วันปิดบัญชีครั้งก่อน (มาตรา 10) ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีจะปิดบัญชีโดยมีรอบปีบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน ได้
เพียง 2 กรณีเท่านั้น กล่าวคือ
กรณีที่1 เป็นรอบปีบัญชีปีแรก ซึ่งมีรอบปีบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน
กรณีที่2 รอบปีบัญชีที่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชีจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีแล้ว
4) ต้องจัดทางบการเงินและยื่นงบการเงิน (เฉพาะผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีตามกลุ่มที่ 1)
4.1) กาหนดระยะเวลาของการยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (มาตรา 11 วรรค1)
4.1.1) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้ งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และกิจการร่วมค้า
ตามประมวลรัษฎากร ต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี
4.1.2) บริษัทจากัด และ บริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน
1 เดือนนับแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่
4.2) การยื่นงบการเงิน ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นงบการเงินที่อธิบดีกรมพัฒ นาธุรกิจ
การค้าประกาศกาหนด (มาตรา 11 วรรค 2) และงบการเงินต้องมีรายการย่อ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กาหนด (มาตรา 11 วรรค3)
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งบการเงินที่ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีต้องจัดทาและนาส่ง
ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี

แบบ*

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
บริษัทจากัด

1
2

งบแสดง
ฐานะ
การเงิน
√
√

งบกาไร
ขาดทุน
√
√

งบกาไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
-

บริษัทมหาชนจากัด

3

√

-

√

นิติบุคคลต่างประเทศ

4

√

√

-

กิจการร่วมค้า

5

√

√

-

งบแสดงการ
งบ
เปลี่ยนแปลง
กระแส
ส่วนของเจ้าของ
เงินสด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
√
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของ
สานักงานใหญ่
งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ร่วมค้า

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน
√
√
√
√

√

หมายเหตุ *แบบ คือแบบรายการย่อของงบการเงินที่ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีต้องจัดทา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ ประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และ เรื่องกาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 พร้อมคาชี้แจงประกาศ
4.3) งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (มาตรา 11 วรรค 4)

เว้นแต่ งบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ที่มีทุกรายการต่อไปนี้คือ
ทุน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท และ
สินทรัพย์รวม ไม่เกิน 30 ล้านบาท และ
รายได้รวม ไม่เกิน 30 ล้านบาท
ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (กฎกระทรวง
ว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๔)

5) จัดให้มี “ผู้ทาบัญชี” ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทาบัญชีตามอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กาหนดตามมาตรา 7(6) และมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ทาบัญชีให้จัดทาบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 19 วรรค 1) เว้นแต่ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็นผู้ทาบัญชีสาหรับ
กิจการของตนเองก็ได้ (มาตรา 19 วรรค 2)
6) ส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ แก่ผู้ทาบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน
ใบส่งของ ฯลฯ หรือเอกสารใด ๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการในบัญชี เพื่อให้บัญชีที่จัดทาขึ้นสามารถ
แสดงผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง และตาม
มาตรฐานการบัญชี (มาตรา 12)
7) เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ไว้ ณ สถานที่ทาการ หรือสถานที่ที่ใช้ผลิต
หรือเก็บสินค้าเป็นประจา หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทางานประจา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญ ชีหรือ
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สารวัตรบัญชีให้เก็บไว้ ณ สถานที่อื่นได้ (มาตรา 13) และต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันปิดบัญชี (มาตรา 14)
8) เมื่อบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี สูญหายหรือเสียหาย ต้องแจ้งสารวัตรใหญ่บัญชี
หรือสารวัตรบัญชีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น (มาตรา 15)

2. ผูท้ าบัญชี
ผู้ทาบัญชี หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการทาบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี ไม่ว่าจะได้กระทาในฐานะ
เป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีหรือไม่ก็ตาม (มาตรา 4)
ซึ่ง ผู้มีหน้ าที่จัดทาบัญชีต้องจัดให้ มีผู้ทาบัญชีซึ่งเป็นผู้ มีคุณสมบัติตามที่อธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กาหนดตามมาตรา ๗ (๖) โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรี เพื่อจัดทาบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 19)

คุณสมบัติ และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทาบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนด
คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทาบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีดังนี้

 คุณสมบัติของผู้ทาบัญชี
1) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2) มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทาหน้าที่เป็นผู้ทาบัญชีได้
3) มีคุณสมบัติแ ละไม่มีลั กษณะต้องห้ ามที่จะประกอบวิชาชีพเป็น ผู้ ทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้ว ย
วิชาชีพบัญชี
4) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเนื่องจากกระทาความผิดตามฐานความผิดหรือ กฎหมายที่
กาหนดในมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ เว้นแต่ต้องคาพิพากษา
หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
5) มีคุณวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้
ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี

คุณวุฒิของผู้ทาบัญชี

กลุ่มที่ 1
ผู้ทาบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัท
จากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ง ณ วันปิด
บัญชีในรอบปีที่ผ่านมา มีทุกรายการต่อไปนี้
 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และ
 สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และ
 รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท

 ไม่ต่ากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือ
เที ย บเท่ า จากสถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หรือกระทรวงศึกษาธิการเทียบว่าไม่ ต่า
กว่ า อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี

กลุ่มที่ 2
 ไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ท างการบั ญ ชี ห รื อ
1) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และ บริษัทจากัด
เทียบเท่า หรือได้รับประกาศนียบัตร หรือ
ซึ่ง ณ วันปิดบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีทุนจด
วุฒิ อื่นเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิช าการ
ทะเบียน สินทรัพย์รวม หรือรายได้รวมรายการใด
บัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง
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ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี
รายการหนึ่งเกินกว่าที่กาหนดไว้ในกลุ่มที่ 1
2) บริษัทมหาชนจากัด
3) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
4) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

คุณวุฒิของผู้ทาบัญชี

 ในกรณีที่เป็นการเริ่มทาบัญชีรอบปีบัญชีแรกของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี คุณวุฒิการศึกษาของผู้ทา
บัญชีให้พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ทุนจดทะเบียนตามที่กาหนดไว้ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 แล้วแต่กรณี
 ในกรณีที่ ทุนจดทะเบี ยน สิ นทรั พย์รวม หรือรายได้รวมของผู้ มีหน้ าที่ จั ดทาบัญชี ตามกลุ่ มที่ 1
เปลี่ยนแปลงไปจนทาให้ผู้ทาบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีไม่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้ทาบัญชี
ของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีนั้นต่อไป ให้ผู้นั้นสามารถเป็นผู้ทาบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีดังกล่าว
ต่อไปได้เป็นเวลา 2 ปีนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง

 เงื่อนไขของการเป็นผู้ทาบัญชี
1) ต้ องเป็น สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรื อขึ้น ทะเบียนไว้กับสภาวิช าชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
2) แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทาบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Accountant) ที่
เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) พร้อมด้วยสาเนาหลักฐานภายใน 30วัน นับแต่วันเริ่มทาบัญชี
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการที่แจ้งไว้ ต้องแจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ
e-Accountant) ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) พร้อมด้วยสาเนาหลักฐานภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ต้องยืน ยัน รายชื่อผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีที่รั บทาบัญชี และสถานภาพการเป็น สมาชิกหรือขึ้น
ทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Accountant) ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (www.dbd.go.th) พร้อมด้วยสาเนาหลักฐานภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปีปฏิทิน
3) ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน เว้นแต่
ผู้ทาบัญชีที่แจ้งการเป็นผู้ทาบัญชีสาหรับปีแรกและมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่า 6 เดือน ให้
เริ่มพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีในปีถัดไป
จานวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อย
กว่า 6 ชั่วโมง
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(1) การอบรมหรือสั มมนา ทั้งนี้ ให้รวมถึงการอบรมหรือสัมมนาในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-learning)
(2) การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ดาเนินการสัมมนา ในกิจกรรมตาม (1)
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(3) การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่า
ด้ว ยสถาบัน การศึกษาเอกชน ซึ่งมีการสอนไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า ไม่ว่าจะเป็นการสอนในฐานะอาจารย์ประจา
หรืออาจารย์พิเศษ
(4) การสาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีไม่ว่าคุณวุฒิใหม่นั้นจะสูงกว่าคุณวุฒิเดิม
หรือไม่ก็ตาม
(5) การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
สถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน การศึกษาเอกชน ซึ่งมีก ารสอนไม่ต่า
กว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า
(6) กิจ กรรมอื่น นอกจากที่ระบุตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ตามที่ส ภาวิช าชีพบัญชี ประกาศ
กาหนด
4) แจ้ งรายละเอียดการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ทางระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ (ระบบ
e-Accountant) ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ได้ทันทีหลังการทากิจกรรมแต่ไม่เกิน 30 วัน
นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี และต้องเก็บหลักฐานการเข้าร่วมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันสิ้นสุดของการทากิจกรรมในแต่ละครั้ง
5) ผู้ทาบัญชีใดไม่เข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีหรือเข้ารับการพัฒนาความรู้ไม่ครบ
ตามที่กาหนด แม้ถูกเปรียบเทียบตามกฎหมายแล้วยังต้องพัฒนาความรู้ให้ครบจานวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาด
หายไป แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ไม่นับรวมจานวนชั่วโมงในปีปัจจุบัน
6) ผู้ ท าบั ญ ชี ใ ดยกเลิ ก การแจ้ ง รายละเอี ย ดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท าบั ญ ชี แ ล้ ว และขอกลั บ มาแจ้ ง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทาบัญชีของผู้ทาบัญชีใหม่ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ให้ครบจานวนชั่ วโมงตาม
ระยะเวลาที่ขาดหายไปก่อนการยกเลิกการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทาบัญชี แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน
24 ชั่วโมง และแจ้งการขอกลับมาแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทาบัญชีใหม่ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ
e-Accountant) ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th)
7) รับทาบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีได้ ไม่เกิน 100 ราย ต่อปีปฏิทิน ไม่ว่าจะเป็นการรับทาบัญชี
ในรอบปีบัญชีใด และกิจการที่รับทาบัญชีจะมีการประกอบกิจการหรือไม่ก็ตาม

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ทาบัญชี
1) ต้องจัดทาบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของ
ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน (มาตรา 20)
2) การลงรายการในบัญชี ผู้ทาบัญชีต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
2.1) ลงรายการเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกากับ หรือลงรายการ
เป็นรหัสบัญชีให้มีคู่มือแปลรหัสที่เป็นภาษาไทยไว้
2.2) เขียนด้วยหมึก ดีดพิมพ์ ตีพิมพ์ หรือทาด้วยวิธีอื่นใดที่ได้ผลในทานองเดียวกัน
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3. อานาจในการตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
กาหนดให้สารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชี มีอานาจดังนี้
3.1 ตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี เข้าไปในสถานที่ทาการหรือสถานที่เก็บรักษา
บัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี หรือสถานที่รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของผู้มีหน้าที่
จัดทาบัญชีในระหว่างเวลาทาการ
3.2 สั่งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี หรือผู้ทาบัญชีมาให้ถ้อยคาหรือส่งบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชี รวมทั้งเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาได้
3.3 ยึด อายัดบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบลงบัญชีได้
4. บทกาหนดโทษที่สาคัญ ๆ
ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้จะต้องรับโทษตามลักษณะความผิด ซึ่งโทษมีทั้งโทษปรับและ
จาคุก และในกรณีที่เป็นความผิดต่อเนื่องมีโทษปรับรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องเช่น
4.1 ความผิดที่ระวางโทษปรับ
กรณี
- ฝ่ายฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของ
อธิบดีในเรื่อง
(1) ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทา
(2) ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี
(3) ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี
(4) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
(5) คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็น
ผู้ทาบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้
(มาตรา 7)
- ไม่จัดให้มีการทาบัญชีตามที่พระราชบัญญัติ
นี้กาหนด และตามวันเริ่มทาบัญชีที่กาหนด
(มาตรา 8, 9)
- ไม่ปิดบัญชี ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(มาตรา 10)
- ไม่จัดทางบการเงินและยื่นงบการเงินภายใน
เวลาที่กาหนด (มาตรา 11 วรรคหนึ่ง)
- ไม่จัดให้งบการเงินมีรายการย่อตามที่
อธิบดีกาหนด (มาตรา 11 วรรคสาม)
- ไม่จัดให้งบการเงินรับการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(มาตรา 11 วรรคสี่)

บทกาหนดโทษ

ผู้ที่ต้องรับโทษ

- ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
- ปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละ
ห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
(มาตรา 27)
- ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
(มาตรา 27)

ผู้กระทาความผิด

- ปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็น
รายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่า
จะปฏิบัติให้ถูกต้อง (มาตรา 28)
- ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
(มาตรา 29)
- ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
(มาตรา 30)
- ปรับไม่เกินห้าพันบาท

ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี

- ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
(มาตรา 32)

ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี

ผู้กระทาความผิด

ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี
ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี
ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี
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กรณี
- ไม่ส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชีให้แก่ผู้ทาบัญชีให้ถูกต้อง (มาตรา 12 )
- ไม่เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีไว้ตามที่กฎหมาย
กาหนด (มาตรา 13)
- ไม่เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี (มาตรา 14)
- ไม่แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ
หรือควรทราบว่าเอกสารสูญหายหรือ
เสียหาย (มาตรา 15)
- ไม่จัดให้มผี ู้ทาบัญชีซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามที่อธิบดีกาหนด
(มาตรา 19 วรรคหนึ่ง)
- ไม่จัดทาบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการ
ดาเนินงานฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงินตามความเป็นจริง ตาม
มาตรฐานการบัญชี
(มาตรา 20)
- ไม่ลงรายการในบัญชีเป็นภาษาไทย
(มาตรา 21)

บทกาหนดโทษ
- ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
(มาตรา 29)
- ปรับไม่เกินห้าพันบาท
(มาตรา 31)

ผู้ที่ต้องรับโทษ
ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี

- ปรับไม่เกินห้าพันบาท
(มาตรา 31)

ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี

- ปรับไม่เกินห้าพันบาท
(มาตรา 31)

ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี

- ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
(มาตรา 29)

ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี

- ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
(มาตรา 34)

ผู้กระทาความผิด

- ปรับไม่เกินห้าพันบาท
(มาตรา 35)

ผู้กระทาความผิด

ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี

4.2 ความผิดที่มีระวางโทษปรับและจาคุก
- แจ้งข้อความเป็นเท็จต่อสารวัตรใหญ่บัญชี - จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี
หรือ สารวัตรบัญชีว่าบัญชี ว่าบัญชีหรือ
หนึง่ หมื่นบาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญ
33)
หายหรือเสียหาย (มาตรา 15)
- ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตรใหญ่ - จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินสอง ผูก้ ระทาความผิด
บัญชี หรือสารวัตรบัญชีในการปฏิบัติหน้าที่ หมื่นบาทหรือ ทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 36
วรรคหนึง่ )
ตาม มาตรา 22
- ไม่อานวยความสะดวกแก่สารวัตรใหญ่
บัญชีหรือสารวัตรบัญชีในการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา 22

- จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน ผู้กระทาความผิด
สองพันบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 36
วรรคสอง)
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กรณี
- ฝ่าฝืนคาสั่งของสารวัตรใหญ่บัญชีหรือ
สารวัตรบัญชี (มาตรา 24)

บทกาหนดโทษ
- จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
สองพันบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 36
วรรคสอง)
- ทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้นหรือทาให้ - จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
สูญหาย ทาให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งบัญชีหรือ
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
- จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่
(มาตรา 38)
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 38)
- ลงรายการเท็จ แก้ไข ละเว้นการลง
- จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่
รายการในบัญชีหรืองบการเงิน หรือแก้ไข หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเพื่อให้ - จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
ผิดความเป็นจริง (มาตรา 39)
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 39)

ผู้ที่ต้องรับโทษ
ผู้กระทาความผิด

ผู้กระทาความผิด
ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี
ผู้กระทาความผิด
ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี

กองกากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มิถุนายน 2560
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