
                                           ผู้ท ำบัญชี 

ผู้ท ำบัญชี หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ไม่ว่าจะได้กระท าใน               

                               ฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหรือไม่ก็ตาม (มาตรา ๔)                                      

ผู้ท ำบัญชี ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนดตามประกาศ  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗  ลงวันที ่

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ 

               ๑. ผู้ท าบัญชีต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

                   ๑.๑ มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

                   ๑.๒ มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ท าบัญชีได้ 

                   ๑.๓ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะประกอบวิชาชีพเป็นผู้ท าบัญชีตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิชาชีพบัญช ี

                   ๑.๔ ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเนื่องจากกระท าความผิดตามฐานความผิดหรือ

กฎหมายที่ก าหนดในมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ เว้นแต่ต้องค าพิพากษา

หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

                   ๑.๕ คุณวุฒิการศึกษาของผู้ท าบัญชีที่สามารถรับท าบัญชีได้ ดังนี้ 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ประเภท
กิจการ 

คุณวุฒิการศึกษาของผู้ท าบัญชี 

กลุ่มที่ ๑ 
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัดท่ีตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย ที่มี 
- ทุนจดทะเบียนไม่เกิน ๕ ล้านบาท และ 
- สินทรัพย์รวมไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท และ 
- รายได้รวมไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท 

 
 

 
ก 

 
- อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า จากสถาบัน 
การศึกษาซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
- ปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิอื่นเทียบเท่า
ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี
รับรอง 

กลุ่มที่ ๒ 
(๑) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัดที่
ตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย ที่มีทุน สินทรัพย์รวม 
หรือรายได้รวม รายการใดรายการหนึ่งเกินกว่า
ที่ก าหนดไว้ในประเภท ก 

 
ข 

 
- ปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิอื่นเทียบเท่า 
ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี 
รับรอง 
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มีหน้าที่จัดท าบัญชี ประเภท
กิจการ 

คุณวุฒิการศึกษาของผู้ท าบัญชี 

(๒) บริษัทมหาชนจ ากัดท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
(๓) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
(๔) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 

  

กลุ่มที่ ๓ 
บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนซึ่ง
รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

 
- 

 
- กฎหมายไม่ได้ก าหนดคุณวุฒิการศึกษาของ
ผู้ท าบัญชี 

                    ๒. ผู้ท าบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี ดังนี้ 

                    ๒.๑ ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                    ๒.๒ แจ้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการท าบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์      

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานภายใน ๓๐ วัน นบัแต่วันเริ่มท าบัญชี 

                    ๒.๓ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่แจ้งไว้ ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานภายใน    

๓๐  วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

                    ๒.๔ กรณีท่ีมีการยกเลิกการแจ้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการท าบัญชี ต้องแจ้งการยกเลิก

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) พร้อมด้วยส าเนาหลักฐาน

ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีการยกเลิก 

                    ๒.๕ กรณีท่ียกเลิกการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีแล้วและขอกลับมาแจ้ง

รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการท าบัญชีใหม่ ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีให้ครบ

จ านวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาดหายไปก่อนการยกเลิก แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง และแจ้ง

การขอกลับมาแจ้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการท าบัญชีใหม่ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) 

                     ๒.๖ ผู้ท าบญัชีต้องยืนยันรายชื่อผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่รับท าบัญชีและสถานภาพการเป็น

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนา

ธุรกจิการค้า (www.dbd.go.th) พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี 

http://www.dbd.go.th/
http://www.dbd.go.th/
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                    ๒.๗ ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงต่อปี

ปฏิทิน ซึ่งจ านวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี          

ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีประกาศก าหนด 

                    ๒.๘ แจ้งรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่

เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) หลังการท ากิจกรรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

บัญชี แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปีปฏิทิน และต้องเก็บหลักฐานการพัฒนาความรู้

ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับแต่วันสิ้นสุดของการท ากิจกรรมในแต่ละครั้ง 

                    ๒.๙ ผู้ท าบัญชีรับท าบัญชีให้กับผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีได้ไม่เกิน ๑๐๐ รายต่อปีปฏิทิน       

ไม่ว่าจะเป็นการรับท าบัญชีในรอบปีบัญชีใดก็ตาม 

                                

                                                 หน้ำที่ของผู้ท ำบัญชี 
ผู้ท ำบัญชี มีหน้าทีด่ังนี้ 

                 ๑. ต้องจัดท าบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลง

ฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสาร

ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน (มาตรา ๒๐) 

                ๒. การลงรายการในบัญชี ต้องปฏิบัติดังนี้ (มาตรา ๒๑) 

                    (๑) ลงรายการเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยก ากับ 

หรือลงรายการเป็นรหัสบัญชีให้มีคู่มือค าแปลรหัสที่เป็นภาษาไทยไว้ 

                    (๒) เขียนด้วยหมึก ดีดพิมพ์ ตีพิมพ์ หรือท าด้วยวิธีอ่ืนใดที่ได้ผลในท านองเดียวกัน 
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