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ใหไว ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการบัญชี
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอ
ไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“งบการเงิน” หมายความวา รายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
ของกิจการ ไมวาจะรายงานโดยงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุน งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือคําอธิบายอื่นซึ่งระบุไววาเปนสวนหนึ่งของ
งบการเงิน
“มาตรฐานการบัญชี” หมายความวา หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตร
ฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการนั้น
“ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี” หมายความวา ผูมีหนาที่จัดใหมีการทําบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูทําบัญชี” หมายความวา ผูรับผิดชอบในการทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ไมวาจะไดกระทําใน
ฐานะเปนลูกจางของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือไมก็ตาม

“สารวัตรใหญบัญชี” หมายความวา อธิบดี และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีมอบหมายดวย
“สารวัตรบัญชี” หมายความวา ผูซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหเปนสารวัตรบัญชีประจําสํานักงานบัญชีประจําทอง
ที่
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทะเบียนการคา
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎ
กระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ ใหกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย เปนสํานักงานกลางบัญชี
ใหอธิบดีมีอํานาจจัดตั้งสํานักงานบัญชีประจําทองที่โดยขึ้นตรงตอสํานักงานกลางบัญชี และมีสารวัตร
บัญชีคนหนึ่งเปนหัวหนาสํานักงานบัญชีประจําทองที่
การจัดตั้งสํานักงานบัญชีประจําทองที่ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) ชนิดของบัญชีที่ตองจัดทํา
(๒) ขอความและรายการที่ตองมีในบัญชี
(๓) ระยะเวลาที่ตองลงรายการในบัญชี
(๔) เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี
(๕) กําหนดขอยกเวนใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือผูทําบัญชีไมตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสวนใดสวนหนึ่ง
(๖) คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้
ในการประกาศขอกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีคํานึงถึงมาตรฐานการบัญชี และขอคิดเห็นของ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสถาบันวิชาชีพบัญชี
ขอกําหนดตาม (๕) และ (๖) ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีดวย
ขอกําหนดตาม (๑)( (๒) (๓) และ (๔) หากเรื่องนั้นมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น เมื่อผูมีหนา
ที่จัดทําบัญชีปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนั้นแลว ใหถือวาไดจัดทําบัญชีโดยถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้แลว
หมวด ๒

ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
มาตรา ๘ ใหหางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติ
บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร เปนผู
มีหนาที่จัดทําบัญชี และตองจัดใหมีการทําบัญชีสําหรับการประกอบธุรกิจของตนโดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ
และวิธีการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีประกอบธุรกิจเปนประจําในสถานที่หลายแหงแยกจากกัน ใหผูมีหนาที่
รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจในสถานที่นั้นเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
ในกรณีที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเปนกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ใหบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกิจการนั้นเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหบุคคล
ธรรมดาใดหรือหางหุนสวนที่มิไดจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใดในประเทศไทยตามเงื่อนไขใด เปนผูมีหนาที่จัด
ทําบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ได
ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคสี่ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาลวงหนาไมนอยกวาหกเดือนกอนวัน
ใชบังคับ
ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคสี่ ใหอธิบดีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มทํา
บัญชีครั้งแรก และกําหนดวิธีการจัดทําบัญชีของบุคคลธรรมดาหรือหางหุนสวนที่มิไดจดทะเบียนนั้น
มาตรา ๙ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองจัดใหมีการทําบัญชีนับแตวันเริ่มทําบัญชี ดังตอไปนี้เปนตนไป
(๑) หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันที่หางหุน
สวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้น ไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
(๒) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ใหเริ่มทําบัญชีนับแต
วันที่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศนั้นไดเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย
(๓) กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันที่กิจการรวมคานั้นไดเริ่มตนประกอบ
กิจการ
(๔) สถานที่ประกอบธุรกิจเปนประจําตามมาตรา ๘ วรรคสอง ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันที่สถานที่
ประกอบธุรกิจเปนประจํานั้นเริ่มตนประกอบกิจการ
มาตรา ๑๐ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองปดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแตวันเริ่มทําบัญชีที่กําหนด
ตามมาตรา ๘ วรรคหก หรือวันเริ่มทําบัญชีตามมาตรา ๙ แลวแตกรณี และปดบัญชีทุกรอบสิบสองเดือนนับแตวัน
ปดบัญชีครั้งกอน เวนแต
(๑)เมื่อไดรับอนุญาตจากสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีใหเปลี่ยนรอบปบัญชีแลวอาจปดบัญชี
กอนครบรอบสิบสองเดือนได
(๒)ในกรณีมีหนาที่จัดทําบัญชีตามมาตรา ๘ วรรคสอง ใหปดบัญชีพรอมกับสํานักงานใหญ

มาตรา ๑๑ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีซึ่งเปนหางหุนสวนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ และกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ตองจัดทํางบการเงินและยื่นงบการเงินดัง
กลาวตอสํานักงานกลางบัญชีหรือสํานักงานบัญชีประจําทองที่ภายในหาเดือนนับแตวันปดบัญชีตามมาตรา ๑๐
สําหรับกรณีของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ใหยื่นภายในหนึ่งเดือนนับแต
วันที่งบการเงินนั้นไดรับอนุมัติในที่ประชุมใหญ ทั้งนี้ เวนแตมีเหตุจําเปนทําใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีไมสามารถจะ
ปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกลาวได อธิบดีอาจพิจารณาสั่งใหขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจํา
เปนแกกรณีได
การยื่นงบการเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด
งบการเงินตองมีรายการยอตามที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เวนแตกรณีที่
ไดมีกฎหมายเฉพาะกําหนดเพิ่มเติมจากรายการยอของงบการเงินที่อธิบดีกําหนดไวแลว ใหใชรายการยอตามที่
กําหนดในกฎหมายเฉพาะนั้น
งบการเงินตองไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต เวนแตงบการเงิน
ของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีซึ่งเปนหางหุนสวนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย หรือรายได
รายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ ไมเกินที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ ในการจัดทําบัญชี ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองสงมอบเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีให
แกผูทําบัญชีใหถูกตองครบถวน เพื่อใหบัญชีที่จัดทําขึ้นสามารถแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เปนอยูตามความเปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชี
มาตรา ๑๓ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไว ณ
สถานที่ทําการ หรือสถานที่ที่ใชเปนที่ทําการผลิตหรือเก็บสินคาเปนประจําหรือสถานที่ที่ใชเปนที่ทํางานประจํา
เวนแตผูมีหนาที่จัดทําบัญชีจะไดรับอนุญาตจากสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีใหเก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไว ณ สถานที่อื่นได
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดและ
ในระหวางรอการอนุญาตใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไวใน
สถานที่ที่ยื่นขอนั้นไปพลางกอนได
ในกรณีที่จัดทําบัญชีดวยเครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องมืออื่นใดในสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรที่มิใช
สถานที่ตามวรรคหนึ่ง แตมีการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรหรือเครื่องมือนั้นมายังสถานที่ตามวรรคหนึ่ง กรณี
ดังกลาวนี้ใหถือวาไดมีการเก็บรักษาบัญชีไว ณ สถานที่ตามวรรคหนึ่งแลว
มาตรา ๑๔ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไวเปน
เวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันปดบัญชีหรือจนกวาจะมีการสงมอบบัญชีและเอกสารตามมาตรา ๑๗
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบบัญชีของกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง ใหอธิบดีโดยความเห็น
ชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจ

กําหนดใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไวเกินหาปแตตองไมเกิน
เจ็ดปได
มาตรา ๑๕ ถาบัญชีหรือเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ใหผูมีหนาที่จัดทํา
บัญชีแจงตอสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่สารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีตรวจพบวาบัญชีและเอกสารที่ตองใช
ประกอบการลงบัญชีที่เปนสาระสําคัญแกการจัดทําบัญชีสูญหายหรือถูกทําลาย หรือปรากฎวาบัญชีและเอกสาร
ดังกลาวมิไดเก็บไวในที่ปลอดภัย ใหสันนิษฐานวาผูมีหนาที่จัดทําบัญชีมีเจตนาทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน
หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชนซึ่งบัญชีหรือเอกสารนั้น เวนแตผูมีหนาที่จัดทําบัญชีจะพิสูจนใหเชื่อได
วาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกกรณีแลว เพื่อปองกันมิใหบัญชีหรือเอกสารที่ตองใชประกอบการลง
บัญชีสูญหายหรือเสียหาย
มาตรา ๑๗ เมื่อผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเลิกประกอบธุรกิจดวยเหตุใดๆ โดยมิไดมีการชําระบัญชี ใหสงมอบ
บัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีแกสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในเกาสิบวันนับแตวัน
เลิกประกอบธุรกิจ และใหสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการ
ลงบัญชีดังกลาวไวไมนอยกวาหาป
เมื่อผูมีหนาที่จัดทําบัญชีรองขอ ใหสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอํานาจขยายเวลาการสงมอบ
บัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่งได แตระยะเวลาที่ขยายเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
เลิกประกอบธุรกิจ
ในกรณีที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีสงมอบบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไมครบถวนถูก
ตอง สารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอํานาจเรียกใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีสงมอบบัญชีและเอกสารที่ตองใช
ประกอบการลงบัญชีใหครบถวนถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
มาตรา ๑๘ งบการเงิน บัญชี และเอกสารที่สารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีไดรับและเก็บรักษาไว
ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๗ ผูมีสวนไดเสียหรือบุคคลทั่วไปอาจขอตรวจดูหรือขอภาพถายสําเนาไดโดยเสียคา
ใชจายตามที่อธิบดีกําหนด
หมวด ๓
ผูทําบัญชี

มาตรา ๑๙ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองจัดใหมีผูทําบัญชีซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา
๗ (๖) เพื่อจัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ และมีหนาที่ควบคุมดูแลผูทําบัญชีใหจัดทําบัญชีใหตรงตอความเปน
จริงและถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้

ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีซึ่งเปนบุคคลธรรมดาจะเปนผูทําบัญชีสําหรับกิจการของตนเองก็ได
มาตรา ๒๐ ผูทําบัญชีตองจัดทําบัญชีเพื่อใหมีการแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยน
แปลงฐานะการเงินของ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีที่เปนอยูตามความเปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสาร
ที่ตองใชประกอบการลงบัญชีใหถูกตองครบถวน
มาตรา ๒๑ ในการลงรายการในบัญชี ผูทําบัญชีตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ลงรายการเปนภาษาไทย หากลงรายการเปนภาษาตางประเทศใหมีภาษาไทยกํากับ หรือลงรายการ
เปนรหัสบัญชีใหมีคูมือคําแปลรหัสที่เปนภาษาไทยไว
(๒) เขียนดวยหมึก ดีดพิมพ ตีพิมพ หรือทําดวยวิธีอื่นใดที่ไดผลในทํานองเดียวกัน
หมวด ๔
การตรวจสอบ

มาตรา ๒๒ สารวัตรใหญบัญชีและสารวัตรบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบ
การลงบัญชีเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจเขาไปในสถานที่ทําการหรือสถานที่เก็บ
รักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือผูทําบัญชีหรือสถานที่รวบรวม
หรือประมวลขอมูลของบุคคลดังกลาวไดในระหวางเวลาทําการของสถานที่นั้น
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการฝาฝนหรือไมปฎิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ให
สารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอํานาจเขาไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เพื่อยึด หรืออายัดบัญชีและเอกสาร
ที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไดในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถาน
ที่นั้น เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได บัญชีเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี
หรือเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับความผิดดังกลาวนั้นจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยน
สภาพไปจากเดิม
มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ สารวัตรใหญบัญชีและสารวัตรบัญชีตองแสดงบัตร
ประจําตัวตอผูที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัว ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสารวัตรใหญบัญชีและสารวัตรบัญชีมีอํานาจ
สั่งเปนหนังสือ
(๑) ใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ผูทําบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีหรือ
การเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี

(๒) ใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือผูทําบัญชีสงบัญชี เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี หรือรหัส
บัญชีมาเพื่อตรวจสอบ
หนังสือที่สั่งตามวรรคหนึ่ง ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือใหนําสง ณ ภูมิลําเนาหรือ
ถิ่นที่อยูหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ผูทําบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวของ ถาไมพบผูรับ ณ ภูมิ
ลําเนาหรือถิ่นที่อยูหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของผูนั้น จะสงใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวและอยูหรือ
ทํางานอยูในบานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจที่ปรากฎวาเปนของผูรับนั้นก็ได
ในกรณีที่ไมสามารถสงตามวิธีการในวรรคสอง หรือผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ผูทําบัญชีหรือบุคคลที่เกี่ยว
ของนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร ใหใชวิธีปดหนังสือดังกลาวในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ ที่อยูหรือสถานที่ประกอบ
ธุรกิจของผูนั้นหรือบานที่ผูนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรหรือโฆษณาขอความยอ
ในหนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองถิ่นนั้นก็ได
เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีการดังกลาวขางตนแลว ใหถือวาเปนอันไดรับแลว
มาตรา ๒๕ หามมิใหผูใดเปดเผยขอความใดๆ ที่ทราบหรือไดมาเนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรา ๒๒
หรือมาตรา ๒๔ เวนแตจะ
มีอํานาจที่จะทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย
มาตรา ๒๖ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหสารวัตรใหญบัญชีและสารวัตรบัญชีเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่ออกตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ
(๖) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท กรณีที่ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่ออกตามมาตรา
๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ใหปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหารอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๒๘ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดไมจัดใหมีการทําบัญชีตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท และปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๒๙ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๓๐ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
หมื่นบาท

มาตรา ๓๑ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา
๑๕ หรือมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๓๒ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท
มาตรา ๓๓ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดแจงขอความตามมาตรา ๑๕ เปนเท็จตอสารวัตรใหญบัญชีหรือ
สารวัตรบัญชีวาบัญชีหรือเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๔ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๓๕ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๓๖ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชี ซึ่งปฏิบัติการตาม
มาตรา ๒๒ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๒
หรือฝาฝนคําสั่งของสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีซึ่งสั่งการตามมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนสารวัตรใหญบัญชี สารวัตรบัญชี หรือเจาพนักงาน ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๘ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชนซึ่งบัญชีหรือ
เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๓๙ ผูใดลงรายการเท็จ แกไข ละเวนการลงรายการในบัญชีหรืองบการเงิน หรือแกไขเอกสารที่
ตองใชประกอบการลงบัญชีเพื่อใหผิดความเปนจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคลใหกรรมการผู
จัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตอง
รับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิด นั้นๆดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอม
ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๔๑ บรรดาความผิดตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕
และมาตรา ๓๖ วรรคสอง ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูกระทําความผิดได
ชําระคาปรับตามที่ไดเปรียบเทียบแลว ใหคดีเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๒ บรรดากฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๕ ลงวันที่
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามความในพระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูใดเปนผูทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไมนอยกวาหาป แต
ไมมีคุณสมบัติของการเปนผูทําบัญชีตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๗ (๖) หากประสงคจะเปนผูทําบัญชีตามพระ
ราชบัญญัตินี้ตอไป ใหแจงตออธิบดีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อผูนั้นเขารับการอบรมและสําเร็จการอบรมตามหลักเกณฑ วิธีการ
และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนดแลว ใหผูนั้นเปนผูทําบัญชีตอไปไดเปนเวลาแปดปนับแตวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๓ ระหวางที่ยังไมมีมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนด ใหถือวามาตรฐานการบัญชีที่กําหนด
โดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สอบบัญชีไดมีมติใหประกาศใชแลว เปนมาตรฐานการบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๔ ใหกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากรซึ่งเริ่มตนประกอบกิจการรวมคาอยูกอนวันที่พระ
ราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีใหมหลังจากวันที่พระ
ราชบัญญัตินี้ใชบังคับแลว
มาตรา ๔๕ ใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีจัดใหมีผูทําบัญชีใหถูกตองตามมาตรา ๑๙ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
กําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี จะขยายออกไปอีกตามความจํา
เปนแกกรณีก็ได ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งป
ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาใชบังคับแกผูมีหนา
ที่จัดทําบัญชีที่มิไดจัดใหมีผูทําบัญชีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๕ ลง
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการบัญชีไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มีหลักการเกี่ยว
กับการทําบัญชีหลายประการที่ยังไมสอดคลองกับความกาวหนาทางการบัญชีและการจัดทําบัญชี และไมสอด
คลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจการคาที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการบัญชีใหทันสมัย
ยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

( ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๔๑ ก วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ )

