
  
   

 

 

ค ำอธิบำยประกอบแบบสอบถำมกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

    

 
๑. นิยำม และควำมหมำย ของค ำว่ำ “ผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญชี” และ “ผู้ท ำบัญชี” (ค ำอธิบำยของค ำถำม ข้อ ๑) 

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ ได้ก าหนดความหมายของถ้อยค าว่า 
“ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี” และ “ผู้ท าบัญชี” ไว้ ดังนี้  

“ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการท าบัญชี  
“ผู้ท าบัญชี” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีไม่ว่าจะได้กระท า

ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหรือไม่ก็ตาม 
จากความหมายของค าว่า “ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี” ที่ก าหนด ยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครบ้างเป็น 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี และเมื่อเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีแล้วจะต้องด าเนินการจัดท าบัญชีอย่างไร ดังนั้น จึงต้อง
พิจารณามาตราต่าง ๆ  ในกฎหมายประกอบ เช่น มาตรา ๘ ทีก่ าหนดให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด 
บริษัทมหาชนจ ากัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี มาตรา ๑๙ ที่ก าหนดให้
ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องจัดให้มีผู้ท าบัญชีซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา ๗ (๖) เพ่ือจัดท า
บัญชี  

ส าหรับความหมายของค าว่า “ผู้ท าบัญชี” ที่ก าหนดไว้ให้ความหมายไว้ว่า “ผู้รับผิดชอบในการท า
บัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี...” เป็นการก าหนดเพ่ือให้เห็นถึงสถานะของผู้ท าบัญชีที่แยกออกจากผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชี โดยหน้าที่หลักของผู้ท าบัญชี คือ การจัดท าบัญชีเพ่ือให้มีการแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน 
หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการ
บัญชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน (มาตรา ๒๐)  

ประเด็นพิจำรณำ : นิยามและความหมายของค าว่า “ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี” และ “ผู้ท าบัญชี” 
เป็นถ้อยค าที่ใกล้เคียงกัน และเมื่อพิจารณาจากความหมายก็ไม่สามารถเข้าใจได้ในทันทีว่าหมายถึงใคร ต้อง
พิจารณามาตราอ่ืน ๆ ประกอบ ควรปรับปรุงถ้อยค าและความหมายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  

๒. กำรก ำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของกำรเป็นผู้ท ำบัญชี (ค ำอธิบำยของค ำถำม ข้อ ๒ และ ๓)  
ผู้ท าบัญชี เป็นบุคคลที่เกิดขึ้นมาใหม่ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นบุคคลที่

มีหน้าที่รับผิดชอบในการท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ไม่ว่าจะได้กระท าในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชีหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ก่อนที่พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ จะมีผลใช้บังคับ กฎหมายได้
ก าหนดไว้เพียงหน้าที่ของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี (ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๑๕) และให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอประทับตราบัญชี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือยืนยันวันเริ่มจัดท าบัญชี หรือในกรณีที่ข้ึนสมุดบัญชีเล่มใหม่ หรือกรณีที่ต้องเปลี่ยนรอบปีบัญชี 
การประทับตราโดยสารวัตรบัญชีจึงเป็นหลักฐานเบื้องต้นที่จะพิสูจน์ว่าผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชี 

เมื่อการค้าขายเจริญมากขึ้น มีผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีมากขึ้น ประกอบกับ
ในนานาประเทศที่เป็นสากลได้มีการจัดท ามาตรฐานการบัญชี ประเทศไทยจึงได้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๘๕ และประกาศใช้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ แทน และเพ่ิมเรื่องผู้ท าบัญชี แทนการ
ประทับตราโดยสารวัตรบัญชี 
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ในระยะแรกท่ีเริ่มใช้บังคับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้
ใช้อ านาจตามมาตรา ๗ (๖) โดยออกประกาศก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี เช่น การก าหนด
ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การมีความรู้ภาษาไทยเพียงพอ การมีคุณวุฒิการศึกษาตามที่ก าหนด 
นอกจากนี้ยังได้ก าหนดเงื่อนไขให้มีการแจ้งเป็นผู้ท าบัญชีต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในเวลาที่ก าหนด 
และเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีจากสถาบันวิชาชีพบัญชีหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความเห็นชอบ  

จนกระทั่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลใช้บังคับ ได้มีการก าหนดความหมาย
ของค าว่า “ผู้ท าบัญชี” ไว้หมายความว่า “ผู้ท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี” และก าหนดบทบัญญัตทิี่
ควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการท าบัญชีไว้ในหมวด ๖ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ โดยผู้ที่จะประกอบ
วิชาชีพเป็นผู้ท าบัญชีต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี และต้องมีคุณสมบัติ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในด้านการท าบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร การศึกษาและ
เทคโนโลยีการบัญชี หรือบริการด้านอ่ืนซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจกรรมในทางธุรกิจต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 
อยู่ภายใต้การดูแลของสภาวิชาชีพบัญชีเดียวกันเพ่ือเป็นศูนย์รวมและส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น รวมทั้งให้ความรู้
และพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีคุณภาพและมาตรฐาน มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อให้มีการควบคุมจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ  

ปัจจุบันการก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชีเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2557 และประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยประกาศ
ทั้ง ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญ ๒ ส่วน ดังนี้  

๒.๑ กำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้ท ำบัญชี  
บุคคลที่จะเป็นผู้ท าบัญชีได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(๑) มีภูมิล าเนาหรือมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย  
(๒) มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอ 
(๓) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เนื่องจากการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การบัญชี หรือกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี หรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
(๔) คุณวุฒิของบุคคลที่จะเป็นผู้ท าบัญชี แบ่งตามกลุ่มของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีได้ดังนี้  

ผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญชี คุณวุฒิของผู้ท ำบัญชี 
๑. ห้างหุน้ส่วนและบริษัทจ ากัดขนาดเล็ก (ห้างหุ้นสว่น
และบริษัทจ ากัดขนาดที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน
ห้าล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท 
และมีรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท) * 

- จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา หรือ ปวส.
ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่ง
ทบวงมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการเทียบว่า 
ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี 

๒. ห้างหุน้ส่วนและบริษัทจ ากัดที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ ๑, 
บริษัทมหาชนจ ากัด, นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย, กิจการ
ร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 

- คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือ
เทียบเท่า หรือได้รับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอื่น
เทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีที่สภาวิชาชีพ
บัญชีรับรอง 
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ผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญชี คุณวุฒิของผู้ท ำบัญชี 
* กรณีที่ทุนจดทะเบียน สินทรัพย์รวม หรือรายได้รวมของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดขนาดเล็กเปลี่ยนแปลงไปจนท าให้ผู้ท า
บัญชีไม่มคีุณสมบัตเิป็นผู้ท าบัญชขีองห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดขนาดเล็กนั้นต่อไป ให้ผู้นั้นสามารถเป็นผู้ท าบัญชีของผู้มี
หน้าที่จัดท าบัญชีดังกล่าวต่อไปได้เป็นเวลาสองปีนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง  

ประเด็นพิจำรณำ กฎหมายที่ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีด้านการท าบัญชี มี จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่  

๑) พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๔ ก าหนดให้ผู้ท าบัญชีต้องเป็น
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี และในมาตรา ๔๕ ก าหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ท าบัญชีที่จะขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ยังมีข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ว่าด้วยสมาชิก และด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี ซึ่งเป็น
อนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว   

๒) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี 
พ.ศ. 2557 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเงื่อนไขหนึ่งที่ประกาศดังกล่าวก าหนด คือ บุคคลที่จะเป็นผู้ท าบัญชีได้ต้องเป็น
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ดังนั้น ท่ำนคิดว่ำ คุณสมบัตดิังกล่ำวมีควำมซ้ ำซ้อนกับกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพบัญชีหรือไม่  

๒.๒ กำรก ำหนดเงื่อนไขของกำรเป็นผู้ท ำบัญชี  
บุคคลที่จะเป็นผู้ท าบัญชีได้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(๑) ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๒) แจ้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการท าบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มท าบัญชี 
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ไว้แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือยกเลิกการแจ้งรายละเอียด

ที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชี ต้องแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท า
บัญชี ต้องแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(www.dbd.go.th) พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก 

ผู้ท าบัญชีต้องยืนยันรายชื่อผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่รับท าบัญชีและสถานภาพการเป็น
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปีปฏิทิน 

(๓) ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน 
เว้นแต่ผู้ท าบัญชีที่แจ้งการเป็นผู้ท าบัญชีส าหรับปีแรกและมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่า
หกเดือน ให้เริ่มพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีในปีถัดไป 

จ านวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีตามวรรคหนึ่ง ต้องมีเนื้อหาที่
เกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีประกาศก าหนด  

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีได้แก  ่การเข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
(ก) การอบรมหรือสัมมนา ทั้งนี้ให้รวมถึงการอบรมหรือสัมมนาในรูปแบบสื่อทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
(ข) การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ด าเนินการสัมมนา ในกิจกรรมตาม (ก) 
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(ค) การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งมีการสอนไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า ไม่ว่าจะเป็นการสอนในฐานะอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ 

(ง) การส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีไม่ว่าคุณวุฒิใหม่นั้นจะสูง
กว่า คุณวุฒิเดิมหรือไม่ก็ตาม 

(จ) การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีจากสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งมีการสอนไม่ต่ ากว่า 
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า 

(ฉ) กิจกรรมอ่ืน นอกจากที่ระบุตาม (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศก าหนด 

(๔) แจ้งรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ได้ทันทีหลังการท ากิจกรรมแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
ปฏิทิน และต้องเก็บหลักฐานการเข้าร่วมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
นับแต่วันสิ้นสุดของการท ากิจกรรมในแต่ละครั้ง  

(๕) ผู้ท าบัญชีใดไม่เข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีหรือเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่ครบจ านวนตาม (๓) แม้ว่าถูกเปรียบเทียบตามกฎหมายแล้วยังต้องพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีให้ครบจ านวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาดหายไป แต่เมื่อรวมกันแล้ว ไม่เกิน ๒๔ 
ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่นับรวมจ านวนชั่วโมงในปีปัจจุบัน 

(๖) ผู้ท าบัญชีใดยกเลิกการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีแล้ว และขอกลับมา
แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีของผู้ท าบัญชีใหม่ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
บัญชีให้ครบจ านวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาดหายไปก่อนการยกเลิกการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท า
บัญชี แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งการขอกลับมาแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชี
ใหม่ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) 

(๗) ผู้ท าบัญชีสามารถรับท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีได้ไม่เกิน ๑๐๐ รายต่อปีปฏิทิน 
ไม่ว่าจะเป็นการรับท าบัญชีในรอบปีบัญชีใดก็ตาม 

ประเด็นพิจำรณำ การแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ผู้ท า
บัญชีจะต้องปฏิบัติ ท่านคิดว่าเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมมีความเหมาะสมหรือไม่  

๓. กำรยกเลิกประกำศที่ก ำหนดให้บุคคลธรรมดำหรือห้ำงหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต 
ผู้จ ำหน่ำย ผู้มีไว้เพื่อจ ำหน่ำย ผู้น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร หรือผู้ส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร ซึ่งสินค้ำ
ประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดีทัศน์ และแผ่นซีดีเป็นผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญชี และประกำศที่ก ำหนดให้บุคคล
ธรรมดำหรือห้ำงหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ โรงงำน แปรสภำพ แกะสลัก และกำรท ำหัตถกรรม
จำกงำช้ำง กำรค้ำปลีก กำรค้ำส่งงำช้ำง และผลิตภัณฑ์จำกงำช้ำงเป็นผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญชี  (ค ำอธิบำย
ของค ำถำม ข้อ ๖) 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๘ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
๒๕๔๓ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 
นอกจากนี้ในมาตรา ๘ วรรคสี่ ได้ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยความเห็นชอบของ

http://www.dbd.go.th/
http://www.dbd.go.th/
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คณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดให้บุคคลธรรมดาใดหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทยเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

๓.๑ ผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญชีที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออก

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ 
(๑) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน

เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี พ.ศ. 2544 เพ่ือก าหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบ
ธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้มีไว้เพ่ือจ าหน่าย ผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดีทัศน์ และแผ่นซีดี เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี  

เหตุผลความจ าเป็นในการออกประกาศ : สืบเนื่องจากปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยเฉพาะลิขสิทธิ์ในผลงานเพลงและภาพยนต์ที่แพร่ขยายในวงกว้าง (เทปผี ซีดีเถื่อน) การใช้กฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิ์เป็นการเน้นปราบปรามผู้กระท าละเมิด แต่ยังไม่สามารถป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได้  เพ่ือให้
ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขครบทั้งวงจร กรมทะเบียนการค้า (ปัจจุบัน คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ได้ให้
ความร่วมมือโดยน าพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาเป็นเครื่องมือเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยเสนอให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ออกประกาศดังกล่าว (มาตรา ๘ วรรคสี่)  

(๒) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้างเป็นผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชี พ.ศ. 2551 เพ่ือก าหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ โรงงาน 
แปรสภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง  
เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี  

เหตุผลความจ าเป็นในการออกประกาศ : สืบเนื่องจากผลการประชุมภาคีอนุสัญญา CITES 
ครั้งที่ 14 เห็นชอบแผนปฏิบัติการว่าด้วยการควบคุมการค้างาช้าง โดยระบุชื่อประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่ม
ที่ต้องให้ความส าคัญในล าดับต้นในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการควบคุมการค้างาช้าง ในขณะที่ประเทศไทย
ยังไม่มีมาตรการควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศท่ีสอดคล้องตามแนวทางท่ีก าหนด หากไม่ก าหนดมาตรการ
ควบคุมดังกล่าวอาจท าให้ถูกระงับการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่าตามอนุสัญญา CITES ซึ่งจะเกิดความเสียหาย
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เป็นเจ้าภาพหลักจัดประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความร่วมมือในการก าหนดมาตรการภายใต้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
แต่ละหน่วยงาน ซึ่งกรมได้ให้ความร่วมมือโดยอาศัยมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศดังกล่าวเพื่อ
ควบคุมการค้า การครอบครอง การน าเข้า การส่งออก และการน าผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจาก
การแปรรูปงาช้างภายในประเทศไม่ให้ปะปนกับงาช้างที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

๓.๒ หน้ำที่ของกำรเป็นผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญชี 
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศตาม ๓.๑ (๑) และ (๒) แล้ว บุคคล

ดังกล่าวย่อมมีสถานะเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ 
วรรคหกให้อ านาจแก่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจกาค้าก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มท าบัญชีครั้ง
แรก และก าหนดวิธีการจัดท าบัญชีของบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนนั้น จากบทบัญญัติ
ดังกล่าวมีประกาศท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่  

(๑) ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มท าบัญชี และวิธีการจัดท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้าง
หุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน พ.ศ. 2544 เพื่อก าหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่



 
 
   
 

6 
 

 

ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจ าหน่าย ผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดีทัศน์ และแผ่นซีดี ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่จัดท า
บัญชี พ.ศ. 2544 มีหน้าที่จัดท าบัญชีสินค้า และให้เริ่มท าบัญชีนับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ (ประกอบ
กิจการก่อน ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ เริ่มท าบัญชีตั้งแต่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔) ส าหรับวิธีการจัดท าบัญชีให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ ของประกาศกรมทะเบียนการค้า 
เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการ
ในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๒) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มท าบัญชีและวิธีการจัดท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี  ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
ห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้าง พ.ศ. 2552 เพ่ือก าหนดให้บุคคลธรรมดาหรือ
ห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ โรงงาน แปรสภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจากงาช้าง 
การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้างเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี พ.ศ. 2551 มีหน้าที่จัดท าบัญชีสินค้า 
และเริ่มท าบัญชีนับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีนั้นได้เริ่มต้นประกอบกิจการ (ประกอบกิจการก่อน ๕ มีนาคม 
๒๕๕๒ ให้เริ่มท าบัญชีตั้งแต่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒) ส าหรับวิธีการจัดท าบัญชี ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่ก าหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ ของประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชี
ที่ต้องจัดท า ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ ทั้งนี้ ในการตรวจสอบการด าเนินการดังกล่าวอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้ออกค าสั่งมอบหมายและแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นสารวัตรใหญ่
บัญชีและสารวัตรบัญชี ปรากฏตามค าสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ ๑๘/๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ
เป็นสารวัตรใหญ่บัญชี และแต่งตั้งสารวัตรบัญชี ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 

๓.๓ ข้อเท็จจริง 
(๑) ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

ท าให้ผลิตภัณฑ์ซีดีไม่ได้รับความนิยมดังเช่นในอดีต โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีได้ปิดตัวไปเป็นจ านวนมาก และ
การละเมิดลิขสิทธิ์ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการละเมิดทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น กรณีนี้คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เป็นกฎหมายที่หมดความจ าเป็น จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติเพื่อยก เลิกพระราชบัญญัติดังกล่าว และ
ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนั้น เมื่อกฎหมายที่ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีถูกยกเลิกเนื่องจากหมดความจ าเป็น 
กฎหมายและกฎต่าง ๆ ที่มีเจตนารมณ์เพ่ือควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีควรถูกยกเลิกเช่นกัน  

(๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. .... สาระส าคัญเป็นการควบคุมการค้า การน าเข้าส่งออก 
การน าผ่าน และการครอบครองงาช้าง ทั้งนี้ รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว และเผยแพร่
พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ดังนั้น เมื่อมีกฎหมายที่ควบคุมการค้า การน าเข้า
ส่งออก การน าผ่าน และการครอบครองงาช้าง เป็นกาลเฉพาะแล้ว กฎหมายและกฎต่าง ๆ ที่มีเจตนารมณ์เพ่ือ
ควบคุมการค้า การน าเข้าส่งออก การน าผ่าน และการครอบครองงาช้าง ควรถูกยกเลิกเช่นกัน  
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๓.๔ ประเด็นพิจำรณำ  
วัตถุประสงค์หนึ่งของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์

การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ การมีกฎหมายเพียงเท่าที่
จ าเป็นเป็น (มาตรา ๓๐ (๑)) ดังนั้น ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากจะยกเลิกประกาศ และค าสั่งต่าง ๆ ที่มีเจตนารมณ์
เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี และการควบคุมการค้า การน าเข้าส่งออก การน าผ่าน และการ
ครอบครองงาช้าง 

๔. กำรขออนุญำตเปลี่ยนรอบบัญชี กำรเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชีไว้ ณ สถำนที่
อ่ืน / กำรแจ้งบัญชีหรือเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชีสูญหำยหรือเสียหำย และกำรส่งมอบบัญชี
และเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชี (กรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีกำรช ำระบัญชี)  / กำรยื่นงบ
กำรเงิน (ค ำอธิบำยของค ำถำม ข้อ ๗) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนางานต่าง ๆ ภายใต้ภารกิจของกรมเพ่ือรองรับการเติบโตของภาค
ธุรกิจและแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการเดินทางส าหรับการประกอบธุรกิจในยุคดิจิตอล จึงได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการในงานดังต่อไปนี้  

๔.๑ การขออนุญาตและการอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ 
สถานที่อ่ืน และการแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี สูญหายหรือเสียหาย ซึ่งในแต่เดิมนั้น
ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีจะต้องยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กรมก าหนดต่อสารวัตรบัญชี ณ ส านักงาน
บัญชีประจ าท้องที่ในจังหวัดที่สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ หรือสารวัตรใหญ่บัญชี ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จนกระทั่ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบการให้บริการงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Permit) ขึ้น ซึ่งเป็นระบบการใช้บริการงานการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ได้แก่ (1) 
การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี (2) การขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสาฯ ไว้ ณ สถานที่อ่ืน (3) แบบ
แจ้งบัญชีหรือเอกสารฯสูญหายหรือเสียหาย (4) การส่งมอบบัญชีและเอกสารฯ (กรณีเลิกประกอบธุรกิจโดย
มิได้มีการช าระบัญชี) 

๔.๒ การยื่นงบการเงิน กรมได้เปิดการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD  
e-Filling) โดยน านวัตกรรมใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL มาสนับสนุนการให้บริการแทนการรับงบ
การเงินแบบเอกสาร เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทางการน าส่งงบการเงิน  

ประเด็นพิจำรณำ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการขออนุญาตเปลี่ยนรอบบัญชี การเก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อ่ืน / การแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
สูญหายหรือเสียหาย และการส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (กรณีเลิกประกอบธุรกิจ
โดยมิได้มีการช าระบัญชี) / การยื่นงบการเงิน ที่ต้องด าเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๕. กำรเปลี่ยนอ ำนำจของสำรวัตรใหญ่บัญชีและสำรวัตรบัญชีในกำรอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติกำรบัญชี 
พ.ศ.2543 เป็นกำรรับแจ้ง (ค ำอธิบำยของค ำถำม ข้อ ๘) 

๕.๑ บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 มี ๒ เรื่อง ได้แก่ 
ได้แก่ (1) การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี (2) การขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสาฯ ไว้ ณ สถานที่อ่ืน 

๕.๒ ตามมาตรา ๒๑ (๕) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องตรวจสอบกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ให้พึงมีระบบการอนุญาตเพียงเท่าที่จ าเป็น และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และเพ่ือประโยชน์
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ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวคณะกรรมการพัฒนากฎหมายจึงได้จัดท าค าแนะน า เรื่อง การใช้ระบบอนุญาต
ในกฎหมายขึ้น โดยแบ่งระดับการควบคุมก ากับดูแล หรือการเข้าไปแทรกแซงของรัฐไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 

- ระดับ 1 คือ ก าหนดกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติตาม ประชาชน หรือผู้ประกอบการสามารถท า
กิจกรรมหรือประกอบธุรกิจได้ตามกฎเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดไว้  

- ระดับ 2 คือ การจดแจ้ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รัฐทราบข้อมูล และติดตามการประกอบ
ธุรกิจนั้นได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งประชาชน หรือผู้ประกอบการ ต้องแจ้งข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดบางประการต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนการด าเนินการ  

- ระดับ 3 คือ การจดทะเบียนหรือการข้ึนทะเบียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบและติดตาม
การด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสาธารณะในระดับไม่รุนแรงมาก โดยในการรับจดทะเบียน 
หรือขึ้นทะเบียนนั้น อาจก าหนดคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการได้ หากมีคุณสมบัติ หรือไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนด หน่วยงานของรัฐต้องรับจดทะเบียน หรือรับขึ้นทะเบียนให้ 

- ระดับ 4 คือ การอนุญาต หรือใบอนุญาตมีวัตถุประสงค์ให้เป็นมาตรการในการควบคุม
และก ากับดูแลการท ากิจกรรมหรือประกอบธุรกิจของประชาชนที่มีความเข้มงวดสูง หรือมีความจ าเป็นต้อง
ก าหนดจ านวนปริมาณ เพราะกระทบต่อ ชีวิต สิทธิเสรีภายของคนในสังคม หรือประโยชน์สาธารณะอย่าง
ร้ายแรง จึงต้องห้ามประกอบกิจกรรมหรือธุรกิจนั้น จนกว่าจะได้รับอนุญาต 

ประเด็นพิจำรณำ ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากจะเปลี่ยนจากการอนุญาตเปลี่ยนรอบบัญชี และการ
อนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อ่ืน เป็นการแจ้งเปลี่ยนรอบบัญชี 
และการแจ้งเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อ่ืน 

๖. ควำมเหมำะสมของหลักเกณฑ์และวิธีกำรต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไว้ในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เปลี่ยนรอบบัญชี กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต
ให้เก็บรักษำบัญชีและเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชีไว้ ณ สถำนที่อ่ืน กำรแจ้งบัญชีหรือเอกสำรที่
ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชีสูญหำยหรือเสียหำย และกำรส่งมอบบัญชีและเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำร
ลงบัญชี (กรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีกำรช ำระบัญชี) ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e - Permit) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ค ำอธิบำยของค ำถำม ข้อ ๙) 

การยื่นขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี การยื่นขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อ่ืนนอกจากที่กฎหมายก าหนด การแจ้งสูญหายหรือเสียหายของบัญชีหรือ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี และการส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (กรณีเลิก
ประกอบธุรกิจโดยมิได้มีการช าระบัญชี) ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชียื่นทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) 
ระบบ e-Permitโดยใช้ Username และ Password เช่นเดียวกับระบบการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(DBD e – Filing) ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และตอ้งแนบเอกสารดังต่อไปนี้  

(๑) การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี 
(1.1) ส าเนาค าร้องขอมีเลขและบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ใช้ในกรณีใช้ในกรณีผู้มี

หน้าที่จัดท าบัญชีเป็นกิจการร่วมค้า) 
(1.2) ส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือ สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมที่

ระบุ “ให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี” 
(1.3) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนรอบปีบัญชี (ใช้ในกรณีนิติบุคคลต่างประเทศที่

ประกอบธุรกิจในประเทศไทย หรือกิจการร่วมค้าขอเปลี่ยนรอบปีบัญชี) 
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(1.4) ส าเนาหนังสือของกรมสรรพากรที่อนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี (ใช้ในกรณีเปลี่ยน
รอบปีบัญชีจากรอบปีบัญชีปฏิทินเป็นรอบปีบัญชีอ่ืน / ใช้ในกรณีเปลี่ยนรอบปีบัญชีจากรอบปีบัญชีอ่ืนเป็นรอบ
ปีบัญชีอ่ืน) 

(1.5) ส าเนาหนังสือแจ้งกรมสรรพากรที่ขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี (ใช้ในกรณีเปลี่ยน
รอบปีบัญชีจากรอบปีบัญชีอ่ืนเป็นรอบปีปฏิทิน) 

(๒) การขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อ่ืน 
(2.1) ส าเนาค าร้องขอมีเลขและบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ใช้ในกรณีผู้มีหน้าที่จัดท า

บัญชีเป็นกิจการร่วมค้า) 
(2.2) เอกสารที่ส าคัญแสดงสิทธิการใช้สถานที่ 

- ส าเนาสัญญาเช่าสถานที่ หรือ หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่กรณี ใช้บริการของ
ธุรกิจรับฝากเก็บบัญชีฯ หรือ ธุรกิจบริการคลังสินค้า 

- ส าเนาสัญญาเช่ากรณี ธุรกิจเป็นเจ้าของสถานที่น าบัญชีไปเก็บ 
- ส าเนาสัญญาเช่าสถานที่ หรือ หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่กรณี สถานที่ที่น า

บัญชีฯไปจัดเก็บเป็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (เช่น กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเป็นส านักงานรับท าบัญชี) 
(2.3) แผนที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ที่ขออนุญาตน าบัญชีฯไปจัดเก็บ 
(2.4) ภาพถ่ายของสถานที่ที่ขออนุญาตน าบัญชีฯไปจัดเก็บ เช่น ภาพถ่ายอาคารที่น าบัญชีฯ

ไปจัดเก็บ โดยถ่ายให้เห็นเลขท่ีอาคาร ห้อง หรือชั้นที่จัดเก็บ เป็นต้น 
(๓) การแจ้งบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย 

(3.1) ส าเนาค าร้องขอมีเลขและบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ใช้ในกรณีผู้มีหน้าที่จัดท า
บัญชีเป็นกิจการร่วมค้า) 

(3.2) แผนที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่เก็บเอกสาร 
(3.3) ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ เช่น ภาพถ่ายเลขที่อาคารที่เกิดเหตุ ห้องหรือชั้นที่เกิดเหตุ 

ภาพบัญชีหรือเอกสารที่เสียหาย เป็นต้น 
(3.4) หลักฐานอื่น ที่แสดงได้ว่ามีการ สูญหาย/เสียหาย จริง เช่น 

- ใบแจ้งความจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- กรณีไม่ได้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารฯ ไว้ตามสถานที่ที่กฎหมายก าหนด ให้แบบ

ส าเนาแบบการขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อ่ืน 
(๔) การส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 

(4.1) ส าเนาค าร้องขอมีเลขบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรและส าเนาหลักฐานการเลิก
ประกอบธุรกิจ เช่น ส าเนาแบบ ภ.พ.09 (ใช้ในกรณีผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเป็นกิจการร่วมค้า) 

(4.2) เอกสารส าคัญแสดงสิทธิการใช้สถานที ่
- ส าเนาสัญญาเช่าสถานที่ หรือหนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ กรณีใช้บริการของ

ธุรกิจรับฝากเก็บบัญชีฯ หรือ ธุรกิจบริการคลังสินค้า 
- ส าเนาสัญญาเช่ากรณี ธุรกิจเป็นเจ้าของสถานที่ที่น าบัญชีไปเก็บ 
- ส าเนาสัญญาเช่าสถานที่ หรือ หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่  กรณีสถานที่ที่น า

บัญชีฯไปจัดเก็บเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ (เช่น กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเป็นส านักงานรับท าบัญชี) 
(4.3) แผนที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ที่น าบัญชีฯ ไปจัดเก็บ 
(4.4) ภาพถ่ายของสถานที่ที่น าบัญชีฯไปจัดเก็บ เช่น ภาพถ่ายอาคารที่น าบัญชีฯไปจัดเก็บ 

โดยถ่ายให้เห็นเลขท่ีอาคาร ห้อง หรือชั้นที่จัดเก็บ เป็นต้น 
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(4.5) หนังสือขอขยายระยะเวลาการส่งมอบบัญชี (ใช้ในกรณี ขอขยายระยะเวลาการส่ง
มอบบัญชี) 

ประเด็นพิจำรณำ ท่านคิดว่า หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบบัญชี การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อ่ืน การแจ้งบัญชีหรือ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย และการส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชี (กรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีการช าระบัญชี) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Permit) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

๗. ควำมเหมำะสมของหลักเกณฑ์และวิธีกำรยื่นงบกำรเงินตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรยื่นงบกำรเงิน พ.ศ. 2564 (ค ำอธิบำยของค ำถำมข้อ ๑๑) 

๗.๑ บทอำศัยอ ำนำจในกำรออกประกำศ  
โดยหลักการของการออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบ

การเงิน พ.ศ. 2564 เป็นการอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๑ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กรณีที่ประกาศดังกล่าวได้อาศัยอ านาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และ
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 250๙ เพ่ิมเติม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อยู่
ในบังคับของกฎหมายดังกล่าว ประกาศดังกล่าวจึงเป็นการก าหนดภาระหน้าที่ของบุคคลไว้ ๒ กลุ่ม คือ  

(๑) กลุ่มผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี จะต้องยื่นงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(DBD e-Filing) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และหากเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ระหว่างประเทศ ยื่นแบบน าส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ (แบบ ส.บช.3/1) เพ่ิมเติมด้วย 
ทั้งนี้ หากได้ยื่นงบการเงินด้วยตนเอง ต้องยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) อีกครั้งภายใน
เจ็ดวัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามกฎหมาย 

(๒) กลุ่มที่เป็นสมาคมการค้าและหอการค้า จะต้องส่งส าเนารายงานประจ าปีและงบดุลแก่
นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้พิจารณาบทบัญญัติมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า 
พ.ศ. 2509 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 250๙ ไม่ปรากฏว่า มีการก าหนดให้
นายทะเบียนมีอ านาจออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการน าส่งส าเนารายงานประจ าปีและงบดุล  

๗.๒ ควำมซ้ ำซ้อนกับกฎหมำยอ่ืน  
ก่อนที่พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ จะมีผลใช้บังคับ การจัดท าบัญชีและการส่งงบ

การเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นไปตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศิจกายน พ.ศ. 
๒๕๑๕ ซึ่งก าหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ยื่นต่อส านักงานกลางบัญชี หรือส านักงานบัญชี ภายใน ๕ เดือน
นับแต่วันปิดบัญชี ส่วนผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่เป็นบริษัทจ ากัดจะต้องจัดท างบดุลยื่นต่อนายทะเบียนตามมาตรา 
๑๑๙๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ก าหนดว่า “ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะส่งส าเนา
งบดุลทุกฉบับไปยังนายทะเบียนไม่ช้ากว่าเดือนหนึ่งนับแต่วันซึ่งงบดุลนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ” ทั้งนี้ เมื่อ
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับ มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดให้ ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีซึ่ง
เป็นบริษัทจ ากัดต้องยื่นงบการเงินภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ 

กรณีนี้ หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ หน้าที่ในการยื่นงบการเงิน
เป็นของบริษัทจ ากัด และหากบริษัทจ ากัดไม่ยื่นงบการเงินภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติ
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ในที่ประชุมใหญ่ บริษัทจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และถ้าการกระท าความผิดของบริษัทจ ากัดนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท า
การจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย  
(มาตรา ๓ (๔๖) แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา
ของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอาจซ้ าซ้อนกับหน้าที่ของกรรมการบริษัทจ ากัดที่จะส่งส าเนางบดุลทุกฉบับ
ไปยังนายทะเบียนไม่ช้ากว่าเดือนหนึ่งนับแต่วันซึ่งงบดุลนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ตาม มาตรา ๑๑๙๙ 
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ หากกรรมการไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙  

ประเด็นพิจำรณำ ท่านคิดว่า หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2564 มีความเหมาะสมหรือไม่ 

๘. ข้อยกเว้นที่งบกำรเงินไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญำตรับรอง (ค ำอธิบำยของค ำถำมข้อ ๑๒) 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๑ วรรคสี่ ก าหนดว่า งบการเงินต้องได้รับการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เว้นแต่งบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีซึ่งเป็น
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย์ หรือรายได้ รายการใดรายการหนึ่งหรือ
ทุกรายการ ไม่เกินที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง  

ปัจจุบันกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทยที่มีทุนไม่เกินห้าล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท และรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท ให้
ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

ประเด็นพิจำรณำ : ท่านคิดว่า จ านวนทุน สินทรัพย์รวม และรายได้รวม  ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

๙. ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจดูหรือขอภำพส ำเนำงบกำรเงินของผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญชี (ค ำอธิบำยของค ำถำมข้อ 
๑๓ และ ๑๔) 

๙.๑ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๘ ก าหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคล
ทั่วไปอาจขอตรวจดูหรือขอภาพถ่ายส าเนางบการเงิน บัญชี และเอกสารที่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี
ได้รับและเก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๗ โดยเอกสารที่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีได้รับ
และเก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๑๑ ได้แก่ งบการเงิน และเอกสารที่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีได้รับและเก็บ
รักษาไว้ตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ บัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่
เป็นนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวล
รัษฎากรที่ได้เลิกปะกอบธุรกิจ ทั้งนี้ กรมได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจดูหรือขอภาพส าเนางบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยน าหลักคิดค านวณเดียวกับ
การให้บริการตรวจค้นและรับรองส าเนาเอกสารที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๑๐๒๐ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาเป็นเกณฑ์ก าหนดค่าใช้จ่าย ดังนี้  

(๑) การขอตรวจดูหรือขอภาพถ่ายส าเนางบการเงินพร้อมค ารับรองของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี  
(๑.๑) การขอตรวจดู รายละ ๕๐ บาท 
(๑.๒) การขอภาพถ่ายส าเนางบการเงินพร้อมค ารับรอง หน้าละ ๕๐ บาท 
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(๒) การขอตรวจดู ส าเนางบการเงิน โดยการถ่ายข้อมูลที่ได้จัดท าจากระบบคอมพิวเตอร์  
(๒.๑) ค่าใช้จ่ายครั้งละ ๘๐๐ บาท 
(๒.๒) ค่าบันทึกข้อมูลซึ่งมีความยาวของระเบียนไม่เกินสองร้อยอักขระระเบียนละ ๐.๓๐ บาท 
กรณีที่ระเบียนมีความยาวมากกว่าสองร้อยอักขระให้คิดทุกจ านวนสองร้อยอักขระ เป็นหนึ่ง

ระเบียนเศษของสองร้อยอักขระ ให้คิดเป็นหนึ่งระเบียน ระเบียนละ ๐.๓๐ บาท 
(๓) การตรวจดูหรือขอภาพส าเนางบการเงินพร้อมค ารับรองของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี  โดย

การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ขอข้อมูล 
(๓.๑) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล คร้ังละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๓.๒) ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล รายละ ๓๐ บาท 
(๓.๓) ค่าต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลเนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตัดการเชื่อมโยงข้อมูล

คร้ังละ ๓,๐๐๐ บาท 
๙.๒ แนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีของผู้มี

หน้าที่จัดท าบัญชีที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการ
ร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรที่ได้เลิกประกอบธุรกิจ กรมจะให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีดังกล่าวรับฝากบัญชีและ
เอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
เข้าตรวจสอบ และจะน าบัญชีและเอกสารที่รับฝากไว้ส่งส านักงานบัญชีประจ าท้องที่เมื่อด้รับแจ้งจากสารวัตรใหญ่
บัญชีหรือสารวัตรบัญชี 

ประเด็นพิจำรณำ :  
๑) ท่านคิดว่า ค่าใช้จ่ายที่กรมเรียกเก็บโดยน าหลักคิดค านวณเดียวกับการให้บริการตรวจค้นและ

รับรองส าเนาเอกสารที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๑๐๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาเป็นเกณฑ์ก าหนดค่าใช้จ่าย มีความเหมาะสมหรือไม่  

๒) ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะน าระบบคลาวด์มาให้บริการแก่ผู้ มีหน้าที่
จัดท าบัญชีที่ได้เลิกประกอบธุรกิจโดยที่ไม่มีการช าระบัญชีเพ่ือจัดเก็บบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชี ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๐. สำรวัตรใหญ่บัญชี สำรวัตรบัญชี และอ ำนำจหน้ำที่ (ค ำอธิบำยของค ำถำมข้อ ๑๗) 
๑๐.๑ นิยำมค ำว่ำ  “สำรวัตรใหญ่บัญชี” และ “สำรวัตรบัญช”ี 

- พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ ได้ก าหนดนิยามของค าว่า “สารวัตรใหญ่บัญชี” 
และ “สารวัตรบัญชี” ไว้ดังนี้  

“สารวัตรใหญ่บัญชี” หมายความว่า อธิบดี และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายด้วย 
“สารวัตรบัญชี” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้เป็นสารวัตรบัญชีประจ าส านักงานบัญชี

ประจ าท้องที ่
- จากนิยามดังกล่าว ในปัจจุบันอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกค าสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ

เป็นสารวัตรใหญ่บัญชี และแต่งตั้งสารวัตรบัญชีไว้ จ านวน ๒ ค าสั่ง ได้แก่  
๑) ค าสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ ๑๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นสารวัตรใหญ่

บัญชี และแต่งตั้งสารวัตรบัญชี ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจัดกลุ่มบุคคลที่เป็นสารวัตรใหญ่บัญชี
และสารวัตรบัญชีไว้ ดังนี้  

๑.๑)กลุ่มบุคคลที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมายให้เป็นสารวัตรใหญ่บัญชี ได้แก่ 
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้อ านวยการกองก ากับบัญชีธุรกิจ ผู้อ านวยการกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ  
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ผู้อ านวยการกองทะเบียนธุรกิจ ผู้อ านวยการกองทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดและธุรกิจพิเศษ ผู้อ านวยการกอง
ข้อมูลธุรกิจ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย และผู้อ านวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ 

๑.๒) กลุ่มบุคคลที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่งตั้งให้เป็นสารวัตรบัญชี ได้แก่  
(๑) ผู ้อ านวยการกองก ากับบัญชีธ ุรกิจ ผู ้อ านวยการกองตรวจสอบบัญชีธ ุรกิจ

ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับช านาญงานขึ้นไป และประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้น ใน
สังกัดกองก ากับบัญชีธุรกิจ กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ ส านักกฎหมาย และกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เป็นสารวัตรบัญชีประจ าส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

(๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 
๕ ปี ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปในสังกัดกองก ากับบัญชีธุรกิจ และกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ
ประเภททั่วไประดับช านาญงานขึ้นไป และประเภทวิชาระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองทะเบียนธุรกิจ กอง
ทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดและธุรกิจพิเศษ กองข้อมูลธุรกิจ ส านักกฎหมาย และกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เป็นสารวัตรบัญชีประจ าส านักงานบัญชีประจ าท้องที่กรุงเทพมหานคร 

(๓) พาณิชย์จังหวัด เป็นสารวัตรบัญชีประจ าส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ในจังหวัดนั้น ๆ 
(๔) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดส านักงาน

พาณิชย์จังหวัดเป็นสารวัตรบัญชีประจ าส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ในจังหวัดนั้น ๆ 
๒) ค าสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ ๑๘/๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นสารวัตรใหญ่

บัญชี และแต่งตั้งสารวัตรบัญชี ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากกรณีท่ีกรมให้ความร่วมมือ
แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เพ่ือควบคุมการค้า การครอบครอง การน าเข้า การส่งออก 
และการน าผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้างภายในประเทศไม่ให้ปะปนกับงาช้างที่
ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามมติที่ประชุมภาคีอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 14 ทั้งนี้ ค าสั่งดังกล่าว
ไดจ้ัดกลุ่มบุคคลที่เป็นสารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชีไว้ ดังนี้  

๒.๑) กลุ่มบุคคลที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมายให้เป็นสารวัตรใหญ่บัญชี ได้แก่ 
ผู้อ านวยการส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้อ านวยการส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑ ถึง ๑๖ ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี ๑ สาขาสระบุรี ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาล าปาง และ
ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๑๖ สาขาแม่สะเรียง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

๒.๒) กลุ่มบุคคลที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่งตั้งให้เป็นสารวัตรบัญชี ได้แก่ 
(๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัด

ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตาม
อนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นสารวัตรบัญชีประจ าส านักงานบัญชีประจ าท้องที่
กรุงเทพมหานคร 

(๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัด
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี ๑ ถึง ๑๖ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี ๓ 
สาขาเพชรบุรี ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาล าปาง และ
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นสารวัตรบัญชี
ประจ าส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ทุกท้องที่ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์นั้น 
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๑๐.๒ อ ำนำจหน้ำที่ของสำรวัตรใหญ่บัญชี และสำรวัตรบัญชี   

อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของ 
สำรวัตรใหญ่บัญชี และสำรวัตรบัญชี 

ค ำสั่งกรมฯ ที่ 
 ๑๓๐/๒๕๕๙ 

ค ำสั่งกรมฯ  
ที่ ๑๘/๒๕๕๒ 

สำรวัตรใหญ่
บัญชี  

สำรวัตร
บัญช ี

สำรวัตรใหญ่
บัญชี  

สำรวัตร
บัญช ี

๑) อนุญาตให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเปลี่ยนรอบปีบัญชี 
(มาตรา ๑๐ (๑)) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้มีหน้าที่จัดท าบญัชี
สามารถปิดบัญชีก่อนครบก าหนด ๑๒ เดือนได้ (ไม่ใช่การปิด
บัญชีครั้งแรก) 

      

๒) อนุญาตให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบญัชีเก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชไีว้ ณ สถานที่อื่น 
นอกจากสถานที่ท าการหรือสถานที่ที่ใช้เปน็ที่ท าการผลิต
หรือเก็บสินค้าเปน็ประจ าหรือสถานที่ที่ใช้เป็นทีท่ างาน
ประจ า (มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง) 

      

๓) รบัแจง้กรณีบญัชีหรือเอกสารที่ต้องใชป้ระกอบการ
ลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย (มาตรา ๑๕) 

      

๔) รับมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีซึ่ง 
ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่ได้เลิกประกอบธุรกิจโดยไม่มีการช าระ
บัญชีได้น าส่ง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารดังกล่าว
ไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี (มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง) 

      

๕) พิจารณาขยายเวลาการส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้อง
ใช้ประกอบการลงบัญชีให้แก่ผู้มหีน้าที่จัดท าบัญชีซึ่งเลิก
ประกอบธุรกิจโดยไม่มีการช าระบัญชี (เดิมผู้มีหน้าที่จดัท า
บัญชีต้องสง่ภายใน ๙๐ วนั นบัแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ 
สารวัตรใหญ่บัญชี หรือสารวัตรบัญชี พิจารณาขยายได้อีกไม่
เกิน ๑๘๐ วัน นับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ) (มาตรา ๑๗ 
วรรคสอง) 

      

๖) เรียกให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีส่งมอบบัญชีและเอกสารที่
ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง กรณีผู้มี
หน้าที่จัดท าบัญชีสง่มอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบญัชตีามมาตรา ๑๗ วรรคหนึง่) ไมค่รบถว้น
ถูกต้อง (มาตรา ๑๗ วรรคท้าย) 

      

๗) ตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ โดยให้มีอ านาจ 

    

๗.๑)เข้าไปในสถานที่ท าการหรือสถานที่เก็บรักษา
บัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีของผู้มีหน้าที่
จัดท าบญัชีหรือผู้ท าบัญชีหรือสถานที่รวบรวมหรือประมวล
ข้อมูลของบุคคลดังกล่าวได้ในระหว่างเวลาท าการของ
สถานทีน่ั้น (มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง) 
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อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของ 
สำรวัตรใหญ่บัญชี และสำรวัตรบัญชี 

ค ำสั่งกรมฯ ที่ 
 ๑๓๐/๒๕๕๙ 

ค ำสั่งกรมฯ  
ที่ ๑๘/๒๕๕๒ 

สำรวัตรใหญ่
บัญชี  

สำรวัตร
บัญช ี

สำรวัตรใหญ่
บัญชี  

สำรวัตร
บัญช ี

๗.๒) เข้าไปในสถานที่ตาม ๗.๑)  เพื่อยึด หรืออายัด
บัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีได้ในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึน้จนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการ
ของสถานที่นัน้ กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีการฝา่ฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตนิี้ และหาก
เนิ่นชา้กว่าจะเอาหมายคน้มาได ้บัญชีเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชี หรือเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่
เก่ียวข้องกับความผิดดังกล่าวนัน้จะถูกยักย้าย ซุกซ่อน 
ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม (มาตรา ๒๒ 
วรรคท้าย) 

        

๘) สั่งเป็นหนังสือให้บุคคลต่าง ๆ ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(มาตรา ๒๔)  

    

๘.๑) ที่ให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ผูท้ าบัญชี หรือบุคคล
เก่ียวข้องมาให้ถ้อยค าเก่ียวกับการจัดท าบัญชีหรือการเก็บ
รักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใชป้ระกอบการลงบัญชี 

       

๘.๒) ให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหรอืผู้ท าบัญชีส่งบัญ 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี หรือรหัสบัญชีมาเพื่อ
ตรวจสอบ) 

       

 
๑๑. โทษที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มีควำมเหมำะสมหรือไม่ (ค ำอธิบำยของ
ค ำถำมข้อ ๑๘ และ ๑๙) 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก าหนดการกระท าที่เป็นความผิดและก าหนดบทลงโทษ
ไว้ในหมวด ๕ บทก าหนดโทษ โดยโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้นมีทั้งโทษจ าคุก โทษปรับ หรือทั้งจ าทั้ง 
ปรับ ซึ่งอัตราโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความข้ึนอยู่กับความร้ายแรงแห่งพฤติกาณ์การกระท า  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกาณ์การกระท าแล้ว กฎหมายได้ให้อ านาจแก่ อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ เพ่ือลดปริมาณคดีที่จ าน าขึ้นสู่ศาล และการช าระค่าปรับ
ตามที่ได้เปรียบเทียบนั้น ส่งผลให้คดีเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๔๑) 
ดังนั้น ความผิดตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่  

๑๑.๑ ควำมผิดที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยมีอ ำนำจเปรียบเทียบได้ 

ควำมผิดที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยมีอ ำนำจเปรียบเทียบได้ 

มำตรำ 
ผู้กระท ำ
ควำมผิด 

กำรกระท ำที่เป็นควำมผิด บทก ำหนดโทษ 

๒๗ ผู้ใด - ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่
ออกตาม 

มาตรา ๗ 

- ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
- กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศที่ออกตามมาตรา ๗ (๑) 
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ควำมผิดที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยมีอ ำนำจเปรียบเทียบได้ 

มำตรำ 
ผู้กระท ำ
ควำมผิด 

กำรกระท ำที่เป็นควำมผิด บทก ำหนดโทษ 

(๑) ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า 
(๒) ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี 
(๓) ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี 
(๔) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 
(๖) คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท า

บัญชี 

(๒) (๓) หรือ (๔) ปรับเป็นรายวนั
อีกไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาท
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๒๘ ผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชี 

ไม่จัดให้มีการท าบัญชีตามมาตรา ๘ (ไมจ่ัดให้
มีการท าบัญชีส าหรับการประกอบธุรกิจ) หรือ
มาตรา ๙ (ไมจ่ัดให้มีการท าบัญชีนับแต่วัน
เริ่มท าบัญชี) 

- ปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
และปรับรายวันอีกไม่เกินวันละ 
๑,๐๐๐ บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

๒๙ ผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชี 

ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ หรือ
มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง 

- ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๓๐ ผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชี 

ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง - ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๓๑ ผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชี 

ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม มาตรา 
๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ 

- ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๓๒ ผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชี 

ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ - ปรับไม่เกิน ๒๐.๐๐๐ บาท 

๓๔ ผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ - ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๓๕ ผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ - ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

๓๖ ว.๒ ผู้ใด ไม่อ านวยความสะดวกแก่สารวัตรใหญ่บัญชี
หรือสารวัตรบัญชีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 
๒๒ หรือฝ่าฝืนค าสั่งของสารวัตรใหญ่บัญชี
หรือสารวัตรบัญชีซึ่งสั่งการตามมาตรา ๒๔ 

จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 
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๑๑.๒ ควำมผิดที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยมีอ ำนำจเปรียบเทียบไม่ได้ 

ควำมผิดที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยมีอ ำนำจเปรียบเทียบไม่ได้ 

มำตรำ 
ผู้กระท ำ
ควำมผิด 

กำรกระท ำที่เป็นควำมผิด บทก ำหนดโทษ 

๓๓ ผู้มีหน้าที่จัดท า
บัญชี 

แจ้งข้อความตามมาตรา ๑๕ เป็นเท็จต่อ
สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี  
ว่าบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย 

จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

๓๖ ผู้ใด ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตรใหญ่
บัญชีหรือสารวัตรบัญชี ซึ่งปฏิบัติการตาม
มาตรา ๒๒ 

จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๓๗ 
ว.๑ 

ผู้ใด ฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

๓๗ 
ว.๒ 

สารวัตรใหญ่
บัญชี สารวัตร
บัญชี หรือเจ้า

พนักงาน 

ฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๓๘ 
ว.๑ 

ผู้ใด ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น หรือท า
ให้สูญหายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งบัญชี
หรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 

จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๓๘ 
ว.๒ 

ผู้มีหน้าที่จัดท า
บัญชี 

ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น หรือท า
ให้สูญหายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งบัญชี
หรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 

จ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๓๙ 
ว.๑ 

ผู้ใด ลงรายการเท็จ แก้ไข ละเว้นการลงรายการ
ในบัญชีหรืองบการเงิน หรือแก้ไขเอกสารที่
ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเพ่ือให้ผิด
ความเป็นจริง 

จ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๓๙ 
ว.๒ 

ผู้มีหน้าที่จัดท า
บัญชี 

ลงรายการเท็จ แก้ไข ละเว้นการลงรายการ
ในบัญชีหรืองบการเงิน หรือแก้ไขเอกสารที่
ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเพ่ือให้ผิด
ความเป็นจริง 

จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
ข้อสังเกต  
(๑) หากผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่ง

การหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา ๔๐ แก้ไข
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เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐) 

(๒) ปัจจุบันพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ลงเผยแพร่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 22 มิถุนำยน 2566 โดยมี
สาระส าคัญเป็นการเปลี่ยนความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวซึ่งเป็นความผิดอาญา ให้เป็นโทษปรับเป็นพินัยซึ่ง
ไม่ใช่การปรับตามความผิดทางอาญา เพ่ือให้มีโทษทางอาญาเพียงเท่าที่จ าเป็นตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ความผิดตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีโทษปรับสถานเดียว จะถูก
เปลี่ยนเป็นความผิดที่มีโทษปรับเป็นพินัย โดยในกระบวนการช าระค่าปรับ ก่อนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะด าเนินการออก
ค าสั่งปรับเป็นพินัยจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐานต่าง ๆ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงหรือ
แก้ข้อกล่าวหาก่อนด าเนินการออกค าสั่งปรับเป็นพินัย และในการออกค าสั่งปรับเป็นพินัยจะต้องจัดท าเป็น
หนังสือโดยมีรายการตามี่กฎหมายก าหนด เช่น ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท าอันเป็นความผิด อัตรา
ค่าปรับเป็นพินัยที่กฎหมายบัญญัติ และจ านวนค่าปรับเป็นพินัยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนดให้ต้องช าระ สิทธิ
การขอผ่อนข าระค่าปรับเป็นพินัย ตามมาตรา ๙ วรรคสอง  และการยื่นค าร้องขอต่อศาลขอลดอัตราค่าปรบั
เป็นพินัยหรือขอรับโทษอย่างอ่ืนตามมาตรา ๑๐  

(๓) มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 21 กรกฎำคม 2563 เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ได้มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดความผิดทางอาญาไว้ว่า  “มิให้ก าหนดให้การไม่อ านวยความสะดวกให้แก่เจ้า
พนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นความผิดอาญาเนื่องจากไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนในการใช้ดุลพินิจ อีกทั้ง
มีความผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา”   

ประเด็นพิจำรณำ : ท่านคิดว่าฐานความผิดต่าง ๆ และอัตราโทษ ตามที่พระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ก าหนดไว้ มีความเหมาะสมหรือไม่ 
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