


สารบัญ 

๑. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ (รวมล่าสุด) 

๒. กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้างเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน เป็นผู้มีหน้าที่จัดท า
บัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๕. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปี
บัญชี การขออนุญาตและ การอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น 
การแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใชป้ระกอบการลงบัญชีสูญหายและเสียหาย และการส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้อง 
ใช้ประกอบการลงบัญชี (กรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีการช าระบัญชี) ทางอิเล็กทรอนิกส ์ (e-Permit) พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

๖. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ประจ าปี 

๗. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดค่าใช้จ่ายในการขอตรวจดูหรือขอถ่ายส าเนางบการเงินของผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชี พ.ศ. 2561 

๘. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(DBD e-Filing) พ.ศ. 2561 

๙. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

๑๐. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง จัดตั้งส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ และแต่งตั้งหัวหน้าส านักงานบัญชี
ประจ าท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๑. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๒. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี (รวมล่าสุด) 

๑๓. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๔. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มท า
บัญชีและวิธีการจัดท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ 
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๕. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มท า
บัญชี และวิธีการจัดท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๖. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี
ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (รวมล่าสุด) 

๑๗. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง บัตรประจ าตัวสารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๑๘. ค าสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ ๑๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นสารวัตรใหญ่บัญชี และแต่งตั้ง
สารวัตรบัญชี 

๑๙. ค าสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ ๑๘/๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นสารวัตรใหญ่บัญชี และแต่งตั้ง
สารวัตรบัญชี 



พระราชบัญญัติ
การบัญชี

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

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

เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบัญชี 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 

๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท า
ได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

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

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“งบการเงิน” หมายความว่า รายงานผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะ

การเงินของกิจการ ไม่ว่าจะรายงานโดยงบดุล งบก าไรขาดทุน งบก าไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือค าอธิบายอ่ืนซึ่งระบุไว้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของงบการเงิน 

“มาตรฐานการบัญชี” หมายความว่า หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือ
มาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

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

ฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหรือไม่ก็ตาม 
“สารวัตรใหญ่บัญชี” หมายความว่า อธิบดี และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายด้วย 
[ดูค ำสั่งกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ที่ ๑๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมำยให้ข้ำรำชกำรเป็นสำรวัตรใหญ่บัญชี 

และแต่งตั้งสำรวัตรบัญชี] 
[ดูค ำสั่งกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ที่ ๑๘/๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมำยให้ข้ำรำชกำรเป็นสำรวัตรใหญ่บัญชี 

และแต่งตั้งสำรวัตรบัญชี] 

กลับหนาสารบัญ
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“สารวัตรบัญชี” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้เป็นสารวัตรบัญชีประจ าส านักงานบัญชีประจ า
ท้องที ่

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า* 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
[ดูกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็น

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๔] 

หมวด ๑
บททั่วไป 

มาตรา ๖  ให้กรมพัฒนาธุรกิจกำรค้ำ* กระทรวงพำณิชย์ เป็นส ำนักงำนกลำงบัญชี 
ให้อธิบดีมีอ ำนำจจัดตั้งส ำนักงำนบัญชีประจ ำท้องที ่ โดยขึ ้นตรงต่อส ำนักงำนกลำงบัญชี และมี

สำรวัตรบัญชีคนหนึ่งเป็นหัวหน้ำส ำนักงำนบัญชีประจ ำท้องที่ 
[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง จัดตั้งส ำนักงำนบัญชีประจ ำท้องที่ และแต่งตั้งหัวหน้ำ

ส ำนักงำนบัญชีประจ ำท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๙] 
การจัดตั้งส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๗  อธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า
[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท ำ ข้อควำมและรำยกำรที่

ต้องมีในบัญชีระยะเวลำที่ต้องลงรำยกำรในบัญชี และเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ (รวมล่ำสุด)]
[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท ำ หลักเกณฑ์และวิธีกำร

เกี่ยวกับวันเริ่มท ำบัญชีและวิธีกำรจัดท ำบัญชีของผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำหรือห้ำงหุ้นส่วนที่มิได้
จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงำช้ำง พ.ศ. ๒๕๕๒]

(๒) ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี
[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท ำ ข้อควำมและรำยกำรที่ 

ต้องมีในบัญชีระยะเวลำที่ต้องลงรำยกำรในบัญชี และเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ (รวมล่ำสุด)]
(๓) ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี
[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท ำ ข้อควำมและรำยกำรที่

ต้องมีในบัญชีระยะเวลำที่ต้องลงรำยกำรในบัญชี และเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ (รวมล่ำสุด)]
(๔) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

* พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๒๑  ในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขค ำว่ำ “กรมทะเบียน
กำรค้ำ” เป็น “กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ” และค ำว่ำ “อธิบดีกรมทะเบียนกำรค้ำ” เป็น “อธิบดีกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ” 
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[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท ำ ข้อควำมและรำยกำรที่ 
ต้องมีในบัญชีระยะเวลำที่ต้องลงรำยกำรในบัญชี และเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ (รวมล่ำสุด)]

(๕) ก าหนดข้อยกเว้นให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหรือผู้ท าบัญชีไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

(๖) คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้
[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของกำรเป็นผู้ท ำบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(รวมล่ำสุด)]
ในการประกาศข้อก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีค านึงถึงมาตรฐานการบัญชีและข้อคิดเห็นของ

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

จัดท าบัญชีปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนั้นแล้ว ให้ถือว่าได้จัดท าบัญชีโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

หมวด ๒ 
ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

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

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีประกอบธุรกิจเป็นประจ าในสถานที่หลายแห่งแยกจากกัน ให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจในสถานที่นั้นเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเป็นกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ให้บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินการของกิจการนั้นเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี

รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดให้บุคคล
ธรรมดาใดหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใดในประเทศไทยตามเงื่อนไขใดเป็นผู้มีหน้าที่จัดท า
บัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ได้

[ดูประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงำช้ำงเป็นผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๕๑]

[ดูประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ก ำหนดให้บุคคลธรรมดำหรือห้ำงหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน  
เป็นผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔]

ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคสี่ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกเดือนก่อนวันใช้
บังคับ 

ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคสี่ ให้อธิบดีก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มท า
บัญชีครั้งแรก และก าหนดวิธีการจัดท าบัญชีของบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนนั้น

[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท ำ ข้อควำมและรำยกำรที่ 
ต้องมีในบัญชีระยะเวลำที่ต้องลงรำยกำรในบัญชี และเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ (รวมล่ำสุด)]

[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๕๘]
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[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท ำ หลักเกณฑ์และวิธีกำร
เกี่ยวกับวันเริ่มท ำบัญชีและวิธีกำรจัดท ำบัญชีของผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำหรือห้ำงหุ้นส่วนที่มิได้
จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงำช้ำง พ.ศ. ๒๕๕๒]

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

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

วันที่นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศนั้นได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย
(๓) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ให้เริ่มท าบัญชีนับแต่วันที่กิจการร่วมค้านั้นได้เริ่มต้นประกอบ

กิจการ
(๔) สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจ าตามมาตรา ๘ วรรคสอง ให้เริ่มท าบัญชีนับแต่วันที่สถานที่ประกอบ

ธุรกิจเป็นประจ านั้นเริ่มต้นประกอบกิจการ

มาตรา ๑๐  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเริ่มท าบัญชีที่
ก าหนดตามมาตรา ๘ วรรคหก หรือวันเริ่มท าบัญชีตามมาตรา ๙ แล้วแต่กรณี และปิดบัญชีทุกรอบสิบสองเดือน
นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่

(๑) เมื่อได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีแล้วอาจปิดบัญชี
ก่อนครบรอบสิบสองเดือนได้

[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีในกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เปลี่ยน
รอบปีบัญชี กำรขออนุญำตและ กำรอนุญำตให้เก็บรักษำบัญชีและเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชีไว้ ณ สถำนที่อ่ืน 
กำรแจ้งบัญชีหรือเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชีสูญหำยและเสียหำย และกำรส่งมอบบัญชีและเอกสำรที่ต้องใช้
ประกอบกำรลงบัญชี (กรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีกำรช ำระบัญชี) ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) พ.ศ.๒๕๖๑] 

(๒) ในกรณีมีหน้าที่จัดท าบัญชีตามมาตรา ๘ วรรคสอง ให้ปิดบัญชีพร้อมกับส านักงานใหญ่

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

การยื่นงบการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด
[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรยื่นงบกำรเงิน ประจ ำปี]
[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรยื่นงบกำรเงินผ่ำนทำง

อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) พ.ศ. 2561]
งบการเงินต้องมีรายการย่อตามที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เว้นแต่กรณี

ที่ได้มีกฎหมายเฉพาะก าหนดเพิ่มเติมจากรายการย่อของงบการเงินที่อธิบดีก าหนดไว้แล้วให้ใช้รายการย่อตามที่
ก าหนดในกฎหมายเฉพาะนั้น

[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดรำยกำรย่อท่ีต้องมีในงบกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔] 
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[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙]

งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เว้นแต่งบ
การเงินของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย์ หรือ
รายได้ รายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ ไม่เกินที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

[ดูกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๔]

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

มาตรา ๑๓  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ 
สถานที่ท าการ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ท าการผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจ าหรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ท างานประจ า  
เว้นแต่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีจะได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อ่ืนได้

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด
และในระหว่างรอการอนุญาตให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ใน
สถานที่ที่ยื่นขอนั้นไปพลางก่อนได้

[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีในกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้
เปลี่ยนรอบปีบัญชี กำรขออนุญำตและ กำรอนุญำตให้เก็บรักษำบัญชีและเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชีไว้ ณ 
สถำนที่อ่ืน กำรแจ้งบัญชีหรือเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชีสูญหำยและเสียหำย และกำรส่งมอบบัญชีและ
เอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชี (กรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีกำรช ำระบัญชี) ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Permit) พ.ศ.๒๕๖๑]

ในกรณีที่จัดท าบัญชีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออ่ืนใดในสถานที่อ่ืนใดในราชอาณาจักรที่
มิใช่สถานที่ตามวรรคหนึ่ง แต่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือนั้นมายังสถานที่ตามวรรคหนึ่ง 
กรณีดังกล่าวนี้ให้ถือว่าได้มีการเก็บรักษาบัญชีไว้ ณ สถานที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว

มาตรา ๑๔  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันปิดบัญชีหรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชีและเอกสารตามมาตรา ๑๗

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้
เกินห้าปีแต่ต้องไม่เกินเจ็ดปีได้

มาตรา ๑๕  ถ้าบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ให้ผู้มีหน้าที่จัดท า
บัญชีแจ้งต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนดภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น

[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีในกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เปลี่ยน
รอบปีบัญชี กำรขออนุญำตและ กำรอนุญำตให้เก็บรักษำบัญชีและเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชีไว้ ณ สถำนที่อ่ืน 
กำรแจ้งบัญชีหรือเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชีสูญหำยและเสียหำย และกำรส่งมอบบัญชีและเอกสำรที่ต้องใช้
ประกอบกำรลงบัญชี (กรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีกำรช ำระบัญชี) ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) พ.ศ.๒๕๖๑]



- ๖ - 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีตรวจพบว่าบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ 
การลงบัญชีที่เป็นสาระส าคัญแก่การจัดท าบัญชีสูญหายหรือถูกท าลาย หรือปรากฏว่าบัญชีและเอกสารดังกล่าวมิได้
เก็บไว้ในที่ปลอดภัย ให้สันนิษฐานว่าผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีมีเจตนาท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น หรือท าให้สูญ
หายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งบัญชีหรือเอกสารนั้น เว้นแต่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีจะพิสูจน์ให้เชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว เพ่ือป้องกันมิให้บัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือ
เสียหาย 

 มาตรา ๑๗  เมื่อผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเลิกประกอบธุรกิจด้วยเหตุใด ๆ โดยมิได้มีการช าระบัญชี ให้
ส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันเลิกประกอบธุรกิจ และให้สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี

เมื่อผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีร้องขอ ให้สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอ านาจขยายเวลาการส่งมอบบัญชี
และเอกสารตามวรรคหนึ่งได้ แต่ระยะเวลาที่ขยายเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันเลิกประกอบ
ธุรกิจ

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอ านาจเรียกให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด

[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีในกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เปลี่ยน
รอบปีบัญชี กำรขออนุญำตและ กำรอนุญำตให้เก็บรักษำบัญชีและเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชีไว้ ณ สถำนที่อ่ืน 
กำรแจ้งบัญชีหรือเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบัญชีสูญหำยและเสียหำย และกำรส่งมอบบัญชีและเอกสำรที่ต้องใช้
ประกอบกำรลงบัญชี (กรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีกำรช ำระบัญชี) ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) พ.ศ.๒๕๖๑]

 มาตรา ๑๘  งบการเงิน บัญชี และเอกสารที่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีได้รับและเก็บรักษาไว้
ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๗ ผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลทั่วไปอาจขอตรวจดูหรือขอภาพถ่ายส าเนาได้โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายตามที่อธิบดีก าหนด

[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรขอตรวจดูหรือขอถ่ำยส ำเนำงบ
กำรเงินของผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญชี พ.ศ. 2561]

หมวด ๓
ผู้ท าบัญชี 

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

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็นผู้ท าบัญชีส าหรับกิจการของตนเองก็ได้

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



- ๗ - 

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

เป็นรหัสบัญชีให้มีคู่มือแปลรหัสที่เป็นภาษาไทยไว้
(๒) เขียนด้วยหมึก ดีดพิมพ์ ตีพิมพ์ หรือท าด้วยวิธีอ่ืนใดที่ได้ผลในท านองเดียวกัน

หมวด ๔
การตรวจสอบ 

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

ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
ให้สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอ านาจเข้าไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เพื่อยึด  หรืออายัดบัญชีและ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของ
สถานที่นั้น เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บัญชีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 
หรือเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับความผิดดังกล่าวนั้นจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพ
ไปจากเดิม

มาตรา ๒๓  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ สารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชีต้องแสดง
บัตรประจ าตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บัตรประจ าตัว ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
[ดูประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง บัตรประจ ำตัวสำรวัตรใหญ่บัญชีและสำรวัตรบัญชี พ.ศ. 

๒๕๔๓]

มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชีมีอ านาจ
สั่งเป็นหนังสือ

(๑) ให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ผู้ท าบัญชี หรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยค าเก่ียวกับการจัดท าบัญชีหรือ
การเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

(๒) ให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหรือผู้ท าบัญชีส่งบัญชี เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี หรือรหัสบัญชี
มาเพ่ือตรวจสอบ

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

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

เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันได้รับแล้ว
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มาตรา ๒๕  ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อความใด ๆ ที่ทราบหรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ 
หรือมาตรา ๒๔ เว้นแต่จะมีอ านาจที่จะท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๒๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา

หมวด ๕
บทก าหนดโทษ

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

มาตรา ๒๘  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีผู้ใดไม่จัดให้มีการท าบัญชีตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๙  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๓๐  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท

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

มาตรา ๓๒  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท

มาตรา ๓๓  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีผู้ใดแจ้งข้อความตามมาตรา ๑๕ เป็นเท็จต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือ
สารวัตรบัญชีว่าบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายต้องระวางโทษจ าคุ กไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา ๓๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๓๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๓๖  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี ซึ่งปฏิบัติการตาม
มาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ

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

มาตรา ๓๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นสารวัตรใหญ่บัญชี สารวัตรบัญชี หรือเจ้าพนักงาน ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ
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มาตรา ๓๘  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น หรือท าให้สูญหายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งบัญชี
หรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

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

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

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

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

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๔๒  บรรดากฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 
๒๘๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ

ผู้ใดเป็นผู้ท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไม่น้อยกว่า
ห้าปี แต่ไม่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้ท าบัญชีตามที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา ๗ (๖) หากประสงค์จะเป็นผู้ท าบัญชี
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป ให้แจ้งต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อผู้นั้นเข้ารับการอบรมและส าเร็จการอบรมตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนดแล้ว ให้ผู้นั้นเป็นผู้ท าบัญชีต่อไปได้เป็นเวลาแปดปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

* แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่เกี่ยวกับควำมรับผิดในทำงอำญำของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.
๒๕๖๐ 
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มาตรา ๔๓  ระหว่างที่ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายก าหนด ให้ถือว่ามาตรฐานการบัญชีที่
ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว เป็นมาตรฐานการบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๔  ให้กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรซึ่งเริ่มต้นประกอบกิจการร่วมค้าอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่หลังจากวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว

มาตรา ๔๕  ให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีจัดให้มีผู้ท าบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรา ๑๙ ภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี จะขยายออกไปอีกตามความ
จ าเป็นแก่กรณีก็ได ้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปี

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับ
แก่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่มิได้จัดให้มีผู้ท าบัญชีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน  หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกำศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๕ 
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมำยว่ำด้วยกำรบัญชีได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน มีหลักกำร
เกี่ยวกับกำรท ำบัญชีหลำยประกำรที่ยังไม่สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงกำรบัญชีและกำรจัดท ำบัญชี และ
ไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจกำรค้ำที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบัญชีให้
ทันสมัยยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
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°Æ°√–∑√«ßπ’È



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย 
เร่ือง  กําหนดใหผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาชางเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

โดยที่เปนการสมควรควบคุมการคางาชางภายในประเทศ  เพื่อประโยชนในการอนุรักษทรัพยากร
สัตวปาและเปนไปตามมติที่ประชุมภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปา
ที่ใกลสูญพันธุ  (CITES)  คร้ังที่  ๑๔ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓   มาตรา  ๔๑   และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง  กําหนดใหผูประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับงาชางเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ประกาศนี้  ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกเดือน  นับแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหบุคคลธรรมดาหรือหางหุนสวนที่มิไดจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ  โรงงาน   
แปรสภาพ  แกะสลัก  และการทําหัตถกรรมจากงาชาง  การคาปลีก  การคาสง  งาชาง  และผลิตภัณฑ
จากงาชาง  เปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ไชยา  สะสมทรัพย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

กลับหนาสารบัญ
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ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

พ.ศ. 2561 
.................................... 

เพ่ือเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และพัฒนาวิธีการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD 
e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government) ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้บริการประชาชน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ความถูกต้อง 
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า 
พ.ศ. 2509 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) พ.ศ. 2561” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบ
การเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 10 เมษายน 2558  

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี สมาคมการค้าและหอการค้าที่ยื่นงบการเงิน
และรายงานการสอบบัญชี ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 4 การขอรับหรือยกเลิก Username และ Password ส าหรับผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 
สมาคมการค้าและหอการค้าที่ยื่นงบการเงินและรายงานการสอบบัญชี ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่น ณ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส านักงานสาขาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามแบบที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 
พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 หนังสือแสดงความตกลงในการขอรับ Username และ Password เพ่ือน าส่งงบ
การเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) หรือมติกรรมการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

กลับหนาสารบัญ





รายการเอกสารแนบท้าย 
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 
พ.ศ. 2561 

-------------------------------------- 
 

หนังสือแสดงความตกลงในการขอรับ Username และ Password เพ่ือน าส่งงบการเงิน
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) หรือมติกรรมการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

แบบค าขอรับ Username และ Password ส าหรับใช้ในการน าส่งงบการเงินผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

แบบค าขอยกเลิก Username และ Password ส าหรับใช้ในการน าส่งงบการเงินผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

หนังสือมอบอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือแสดงความตกลงในการขอรับ Username และ Password  
เพื่อน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

 
วันที่ ...................................................... 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัทจ ากัด/บริษัท
มหาชนจ ากัด/นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ/กิจการร่วมค้า/สมาคมการค้า/หอการค้า
...................................................................................................................................................................  

ทะเบียนเลขที่........................................................ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี.......................... ........... 
 ..................................................................................................................................................... ............ 
โทรศัพท์........................................โทรสาร...................................E-mail................................................. 
โดยมีหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอ านาจ/ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทนกิจการ จ านวน .................... คน 
ดังนี้ 1. ............................................................................................................................. ........... 
 2. ................................................................................................................... ..................... 
 3. ............................................................................................................................. ........... 
 4. ......................................................................................... ............................................... 
ขอแสดงความจ านงในการขอรับ Username และ Password ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีข้อตกลง 
ผูกพันดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  การน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โดยใช้ Username และ Password  ที่ได้รับจากกรมฯ ถือว่าเป็นข้อมูลที่ส่งโดยข้าพเจ้าและข้าพเจ้า
ผูกพันรับผิดชอบต่อความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลนั้น 
 ข้อ 2  ข้าพเจ้าตกลงผูกพันว่างบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งตามข้อ 1 สามารถใช้อ้างเป็น
พยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่ปฏิเสธความมีอยู่ของข้อมูล
ดังกล่าวเพียงเพราะเหตุที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อในหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
      (...................................................)        (....................................................) 
 
ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
      (...................................................)        (....................................................) 
 
 
หมายเหตุ :   ให้หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอ านาจ/ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทนกิจการทุกคน          
                ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราส าคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)  



หน้า1ของจ านวน2หน้า 

 
 

 

 

แบบค ำขอรับ Username และ Password  
ส าหรับใช้ในการน าสง่งบการเงินผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
เลขท่ีค ำขอ  
วันท่ีรับ  
เจ้ำหน้ำท่ี  

เลขทะเบียนนิตบุิคคล ----- 

 
1.ประเภท         
นิตบิคุคล 

 
ห้างหุ้นสว่นสามญันิตบิคุคล [หส.]………………..…………………..…………………..…………..ห้างหุ้นสว่นจ ากดั [หจ.] …………………………………………..…………………..…………………..……… 

บริษัทจ ากดั [บจ.]………………..…………………..…………………..…………………..………..………..……บริษัทมหาชนจ ากดั[บมจ.] ………………..…………………..…………………..………………………… 

นิตบิคุคลตา่งประเทศ [นต.] ………………..…………………..…………………..…………………..……เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 

กิจการร่วมค้า [กค.] ………………..…………………..…………………..…………………..……..……..…….เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 
สมาคมการค้า [สค.]………………..…………………..…………………..…………………..…..…..…..…..…หอการค้า [หค.] ………………..…………………..…………………..…………………………………………… 

2.ช่ือนิตบิคุคล ภาษาไทย: 
ภาษาองักฤษ : 

 
3.ท่ีตัง้นิตบิคุคล 

 
ส านกังานแหง่ใหญ่เลขท่ี ……………….………อาคาร………………………………………………………………………………………..………………..ชัน้/ห้องท่ี............................................ ........หมู่ท่ี.......................... ........ .... 

หมู่บ้าน.................. ..... ..... ..... ..... ..... …...... …………..... ..... .......... ............ตรอก/ซอย..... .......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .ถนน..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ….... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. 

.... 

ต าบล/แขวง..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..................... ..... ................ ....อ าเภอ/เขต..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....จงัหวดั..... ..... ..... ..... ............ ..... ..... ..... ..... .....รหสัไปรษณีย์..... ..... ..... ..... ..... ... 
e-mail..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ................ ..... ..... ..... ……โทรศพัท์..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ……….... ... …...โทรสาร..... ..... ............. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ….... 

 
4.ช่องทางรับ
รหสัการใช้งาน 

 
4.1 รหสัผู้ใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) 

 
4.2 รหสัลบั (Pin Code) (ให้ระบชุ่องทางรับรหสัเพียง 1 ช่องทาง) 

 กรณีย่ืนค าขอด้วยตนเองจะได้รับรหสัด้วยตนเองและทางอีเมลข์องนิติ
บคุคล 

 กรณีไมไ่ด้ย่ืนค าขอด้วยตนเองจะได้รับรหสัทางอีเมล์ของนิตบิคุคล 

อีเมล ์
ด้วยตนเอง 

ไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ (ข้อ 3) 
SMS 

 
5.ค ารับรอง 
 
 
 
 

ตราประทบั 
(ถ้ามี) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีระบไุว้ในแบบค าขอรับ Username และ Password มีความถกูต้องครบถ้วน 
 

ลงช่ือ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 
(..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... ..) 

หุ้นสว่นผู้จดัการ/กรรมการผู้ มีอ านาจ/ผู้ รับผิดชอบด าเนินการแทนกิจการ 
วนัท่ี..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 

 

 
ลงช่ือ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ....... ..... .. 
(..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... ..) 

หุ้นสว่นผู้จดัการ/กรรมการผู้ มีอ านาจ/ผู้ รับผิดชอบด าเนินการแทนกิจการ 
วนัท่ี..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 

 

ลงช่ือ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 
(..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... ..) 

หุ้นสว่นผู้จดัการ/กรรมการผู้ มีอ านาจ/ผู้ รับผิดชอบด าเนินการแทนกิจการ 
วนัท่ี..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 

 

 

ลงช่ือ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. .... .. 
(..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... ..) 

หุ้นสว่นผู้จดัการ/กรรมการผู้ มีอ านาจ/ผู้ รับผิดชอบด าเนินการแทนกิจการ 
วนัท่ี..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 

กรณีมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมาย่ืนค าขอรับ Username และ Password 
 

ลงช่ือ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 
(..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... ..) 

ผู้ รับมอบอ านาจในการย่ืนค าขอรับ Username และ Password 
วนัท่ี..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 

 

 

 



หน้า2ของจ านวน2หน้า 

 
 

ค ำแนะน ำและเงื่อนไขส ำหรับแบบค ำขอรับ Username และ Password 

1. นิติบุคคลจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์แก่นิติบคุคล หากตรวจสอบพบว่าข้อมลูดงักล่าวไม่เป็นความจริง

หรือมีสว่นหนึง่สว่นใดเป็นข้อมลูเทจ็ กรมพฒันาธุรกิจการค้าจะระงบัการใช้งานของนิตบิคุคลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

2. เม่ือกรอกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว นิตบิคุคลต้องด าเนินการยืนยนัตวัตน เพ่ือขอรับรหสัผู้ใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) กบัเจ้าหน้าท่ี ณ กรมพฒันา

ธุรกิจการค้า หรือ ส านกังานสาขาของกรมพฒันาธุรกิจการค้า  

3. หลักฐานท่ีใช้ในการย่ืนค าขอรับ รหัสผู้ ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับใช้ในการน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์           

(DBD e-Filing) 

กรณีผู้มีอ ำนำจย่ืนค ำขอและเอกสำรด้วยตนเอง กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ย่ืนค ำขอและเอกสำร 
ท่ี เอกสำรท่ีต้องเตรียม ท่ี เอกสำรท่ีต้องเตรียม 
1 แบบค าขอรับ Username และ Password ซึง่ลงช่ือโดยผู้ มีอ านาจของ

นิตบิคุคลตามท่ีได้จดทะเบียนไว้กบักรมฯ 
1 แบบค าขอรับ Username และ Password ซึง่ลงช่ือโดยผู้ มีอ านาจ

ของนิตบิคุคลตามท่ีได้จดทะเบียนไว้กบักรมฯ 

2 หนงัสือแสดงความตกลงในการน าสง่งบการเงินผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์
หรือมตท่ีิประชมุคณะกรรมการท่ีให้น าสง่งบการเงินผ่านทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2 หนงัสือแสดงความตกลงในการน าสง่งบการเงินผ่านทาง
อิเลก็ทรอนิกส์หรือมตท่ีิประชมุคณะกรรมการท่ีให้น าสง่งบการเงิน
ผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

3 แสดงต้นฉบบับตัรประชาชนของผู้มีอ านาจท่ีลงช่ือในค าขอ 3 หนงัสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
  4 ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ มีอ านาจท่ีลงช่ือในค าขอ 

  5 ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
  6 แสดงต้นฉบบับตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจหรือผู้ ย่ืนค าขอ 

 

4. รหสัผู้ใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password)  

เม่ือนิตบิคุคลย่ืนค าขอรับรหสัผู้ใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพ่ือใช้ส าหรับน าสง่งบการเงินผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์ กรมพฒันาธุรกิจการค้า
จะน าสง่รหสัผู้ใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) จ านวน 1 ชดุ ให้กบันิตบิคุคลทางอีเมล์ท่ีระบไุว้ในค าขอ โดยรหสัผู้ใช้งาน (Username) และ
รหสัผ่าน (Password) ของนิตบิคุคลใช้แทนลายมือช่ือและตราประทบั เพ่ือน าสง่งบการเงิน น าสง่บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบังบการเงิน 
ทัง้นี ้กรณีนิติบุคคลมายืนยนัตวัตนด้วยตนเอง จะได้รับรหสัผู้ ใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) จ านวน 1 ชุด ด้วยตนเอง และทางอีเมล์      
ท่ีระบไุว้ในค าขอ 

5. รหสัลบั (Pin Code)  

นิติบุคคลจะได้รับ รหสัลบั (Pin Code) เพ่ือใช้ร่วมกบัรหสัผู้ ใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ในการเปิดใช้งานรหสัผู้ ใช้งาน (Username) 

และรหสัผ่าน (Password) ครัง้แรกตามช่องทางท่ีระบใุนแบบค าขอรับ Username และ Password 

6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะส่งลิงค์ (Link) ให้นิติบุคคลเปิดใช้งาน รหสัผู้ ใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ทางอีเมล์ท่ีระบุไว้ในค าขอ          

โดยนิตบิคุคลต้องเปิดใช้งานรหสัดงักลา่ว ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีกรมฯ ได้น าสง่ลงิค์ (Link) กรณีไม่เปิดใช้งานรหสัผู้ใช้งานภายในเวลาท่ีก าหนด บญัชี

ผู้ใช้งานบญัชีนีจ้ะถกูยกเลกิอตัโนมตั ิโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

7. นิตบิคุคลจะต้องเก็บรักษารหสัผ่านไว้เป็นความลบั กรณีมีผู้ อ่ืนลว่งรู้รหสัผ่านและสามารถเข้าใช้ระบบได้ กรมพฒันาธุรกิจการค้าจะไม่รับผิดชอบตอ่ความ

เสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ในทกุกรณี 

8. กรมพฒันาธุรกิจการค้า มีนโยบายในการเก็บรักษาข้อมลูของนิตบิคุคลไว้เป็นความลบั ซึง่จะไม่เปิดเผยข้อมลูใดๆ หากไม่ได้รับอนญุาตจากนิตบิคุคลเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร  



หน้า1ของจ านวน2หน้า 

 
 

 

 

แบบค ำขอยกเลกิ Username และ Password  
ส าหรับใช้ในการน าสง่งบการเงินผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
เลขท่ีค ำขอ  
วันท่ีรับ  
เจ้ำหน้ำท่ี  

เลขทะเบียนนิตบุิคคล ----- 

 
1.ประเภท         
นิตบิคุคล 

 
ห้างหุ้นสว่นสามญันิตบิคุคล [หส.]…………………..…………………..…………………..…………ห้างหุ้นสว่นจ ากดั [หจ.] ………………………………………..…………………..…………………..……… 

บริษัทจ ากดั [บจ.]………………..…………………..…………………..…………………..………..………..……บริษัทมหาชนจ ากดั[บมจ.] ………………..…………………..…………………..………………………… 

นิตบิคุคลตา่งประเทศ [นต.] ………………..…………………..…………………..…………………..……เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 

กิจการร่วมค้า [กค.] ………………..…………………..…………………..…………………..……..……..…….เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 
สมาคมการค้า [สค.]………………..…………………..…………………..…………………..…..…..…..…..…หอการค้า [หค.] ………………..…………………..…………………..…………………………………………… 

2.ช่ือนิตบิคุคล ภาษาไทย: 
ภาษาองักฤษ : 

 
3.ท่ีตัง้นิตบิคุคล 

 
ส านกังานแหง่ใหญ่เลขท่ี ……………….………อาคาร………………………………………………………………………………………..………………..ชัน้/ห้องท่ี............................................ ........หมู่ท่ี.......................... ........ .... 

หมู่บ้าน.................. ..... ..... ..... ..... ..... …...... …………..... ..... .......... ............ตรอก/ซอย..... .......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .ถนน..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ….... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. 

.... 

ต าบล/แขวง..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..................... ..... ................ ....อ าเภอ/เขต..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....จงัหวดั..... ..... ..... ..... ............ ..... ..... ..... ..... .....รหสัไปรษณีย์..... ..... ..... ..... ..... ... 
e-mail..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ................ ..... ..... ..... ……โทรศพัท์..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ……….... ... …...โทรสาร..... ..... ............. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ….... 

 
4.ค ารับรอง 
 
 
 
 

ตราประทบั 
(ถ้ามี) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีระบไุว้ในแบบค าขอยกเลกิ Username และ Password มีความถกูต้องครบถ้วน 
 

ลงช่ือ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 
(..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... ..) 

หุ้นสว่นผู้จดัการ/กรรมการผู้ มีอ านาจ/ผู้ รับผิดชอบด าเนินการแทนกิจการ 
วนัท่ี..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 

 

 
ลงช่ือ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ....... ..... .. 
(..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... ..) 

หุ้นสว่นผู้จดัการ/กรรมการผู้ มีอ านาจ/ผู้ รับผิดชอบด าเนินการแทนกิจการ 
วนัท่ี..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 

 

ลงช่ือ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 
(..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... ..) 

หุ้นสว่นผู้จดัการ/กรรมการผู้ มีอ านาจ/ผู้ รับผิดชอบด าเนินการแทนกิจการ 
วนัท่ี..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 

 

 

ลงช่ือ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. .... .. 
(..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... ..) 

หุ้นสว่นผู้จดัการ/กรรมการผู้ มีอ านาจ/ผู้ รับผิดชอบด าเนินการแทนกิจการ 
วนัท่ี..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 

กรณีมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมาย่ืนค าขอยกเลกิ Username และ Password 
 

ลงช่ือ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 
(..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... ..) 

ผู้ รับมอบอ านาจในการย่ืนค าขอยกเลกิ Username และ Password 
วนัท่ี..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 

 

 

 



หน้า2ของจ านวน2หน้า 

 
 

ค ำแนะน ำส ำหรับแบบค ำขอยกเลกิ Username และ Password 

1. นิตบิคุคลจะต้องกรอกข้อมลูรายละเอียดตา่งๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์แก่นิตบิคุคล 

2. หลักฐานท่ีใช้ในการย่ืนค าขอยกเลิก รหัสผู้ ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับใช้ในการน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์                 

(DBD e-Filing) 

กรณีผู้มีอ ำนำจย่ืนค ำขอและเอกสำรด้วยตนเอง กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ย่ืนค ำขอและเอกสำร 
ท่ี เอกสำรท่ีต้องเตรียม ท่ี เอกสำรท่ีต้องเตรียม 
1 แบบค าขอยกเลกิ Username และ Password ซึง่ลงช่ือโดยผู้ มีอ านาจ

ของนิตบิคุคลตามท่ีได้จดทะเบียนไว้กบักรมฯ 
1 แบบค าขอรับ Username และ Password ซึง่ลงช่ือโดยผู้ มีอ านาจ

ของนิตบิคุคลตามท่ีได้จดทะเบียนไว้กบักรมฯ 
2 แสดงต้นฉบบับตัรประชาชนของผู้มีอ านาจท่ีลงช่ือในค าขอ 

 
 

2 หนงัสือแสดงความตกลงในการน าสง่งบการเงินผ่านทาง
อิเลก็ทรอนิกส์หรือมตท่ีิประชมุคณะกรรมการท่ีให้น าสง่งบการเงิน
ผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

  3 หนงัสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
  4 ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ มีอ านาจท่ีลงช่ือในค าขอ 
  5 ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
  6 แสดงต้นฉบบับตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจหรือผู้ ย่ืนค าขอ 

 



 
(ตัวอย่าง) 

รายงานการประชุม 
ของ 

ชื่อนิติบุคคล......................................................... 
ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี............................................................ 

............................................................................................................................... 
เมื่อวันที่........................................................... 

มีกรรมการ มาประชุม ..........คน  ประกอบด้วย  
1......................................................... 
2......................................................... 
3....................................................... 
โดยมี..............................................................เป็นประธานที่ประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
 

วาระท่ี 1  เรื่องประธานที่ประชุมแจ้งเพ่ือทราบ  
 

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วมีหน้าที่ตอ้งน าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็นประจ าทุกปี ไมว่่าจะด าเนินกิจการหรือไม่ ซึ่งตามกฎหมายได้ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องยื่นงบการเงิน
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

- ที่ประชุมรับทราบและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
 

วาระท่ี 2  ประธานแถลงว่า การยื่นงบการเงินปี 2556 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางราชการได้ก าหนด
วิธีการยื่นงบการเงินโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในการด าเนินการดังกล่าวต้องมีการขอ Username และ 
Password เพ่ือเข้าระบบ ซึ่งเป็นวิธีการเพ่ือความปลอดภัย ทั้งนี้ การยื่นงบการเงินด้วยวิธีดังกล่าวเป็นการกระท าที่
มีผลผูกพันในนามบริษัท จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้บริษัทอ้างอิงมติกรรมการเพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการยื่นขอ 
Username และ Password ด้วยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

- ประธานชี้แจง ให้ที่ประชุมรับทราบและขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้ชื่อ........................................................เป็นผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนบริษัทในการยื่นขอรับ Username และ Password ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพ่ือใช้ในการน าส่ง
งบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทได้ 
 

ปิดประชุมเวลา............................................................ 
ลงช่ือ...............................................................ประธานทีป่ระชุม 
 

ขอรับรองว่าถูกต้อง 
 

ลงชื่อ...............................................................กรรมการ 
 



 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

 

เขียนที่............................................................ 
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ.......... 

 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัทจ ากัด/บริษัทมหาชนจ ากัด/    
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ/กิจการร่วมค้า/สมาคมการค้า/หอการค้า................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
ทะเบียนเลขที่.......................................................ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี........................... ............................ 
........................................................... ...................................................................................................................... .. 
เบอร์โทรศัพท์.....................................................................................E-mail............................................................. 
โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม..................คน มีดังนี้ 

1. ............................................................................................................................. ...................................... 
2. ................................................................................................................................... ................................ 
3. .................................................................................................. ................................................................. 
4. ............................................................................................................................. ...................................... 
5. ....................................................................................................................................................... ............ 

ขอมอบอ านาจให้.................................................................................................. .............................อายุ.............ปี 
เชื้อชาติ.............................สัญชาติ..........................อยู่บ้านเลขที่............ ................หมู่........................แขวง/ต าบล
.....................................เขต/อ าเภอ.................. ..............................จังหวัด......................................... ...................... 
เบอร์โทรศัพท์.............................................................E-mail......................................................................เป็นผู้น า
หลักฐานมายื่นแสดงตัวตนแทนหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอ านาจ/ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทนกิจการ ที่น าส่ง
งบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ.......................................................................................................................... ..........
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร  แทนข้าพเจ้าผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้นจนเสร็จการ และข้าพเจ้า
ยอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้ท าไปตามท่ีมอบอ านาจนี้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ท าการด้วยตนเอง เพ่ือ
เป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) 
 

 

ลงชื่อ........................................................ผู้มอบอ านาจ 

      (............................................................) 
      หุ้นสว่นผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอ านาจ/ 

        ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทนกิจการ 

ลงชื่อ.........................................................ผู้มอบอ านาจ 

      (............................................................) 
      หุ้นสว่นผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอ านาจ/ 

        ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทนกิจการ 

ลงชื่อ.........................................................ผู้มอบอ านาจ 

      (............................................................) 
      หุ้นสว่นผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอ านาจ/ 

        ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทนกิจการ 

ลงชื่อ.........................................................ผู้มอบอ านาจ 

      (............................................................) 
      หุ้นสว่นผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอ านาจ/ 

        ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทนกิจการ 

ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบอ านาจ 

      (............................................................) 

 

 

ปิดอากร 
10 บาท 



กลับหนาสารบัญ























































หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เร่ือง  จัดตั้งสํานักงานบัญชีประจําท้องที่ 

และแต่งตั้งหัวหน้าสํานักงานบัญชีประจําท้องที่ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการค้า  เร่ือง  จัดตั้งสํานักงานบัญชีประจําท้องที่และ
แต่งตั้งหัวหน้าสํานักงานบัญชีประจําท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ลงวันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒ ให้กองกํากับบัญชีธุรกิจ  และกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ  เป็นสํานักงานบัญชีประจําท้องที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร  และให้
สารวัตรบัญชีซึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองกํากับบัญชีธุรกิจ  และผู้อํานวยการกองตรวจสอบ
บัญชีธุรกิจเป็นหัวหน้าสํานักงานบัญชีประจําท้องที่   

ข้อ ๓ ให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัด  เป็นสํานักงานบัญชีประจําท้องที่ เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในเขตท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานพาณิชย์จังหวัดนั้น  
และให้สารวัตรบัญชีซึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งพาณิชย์จังหวัดเป็นหัวหน้าสํานักงานบัญชีประจําท้องที่   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กลับหนาสารบัญ
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ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี 
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ และเงื่อนไขของ
การเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 

๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  
(๒) ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง การแจ้งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ท าบัญชีได้ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๓) ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  
(๔) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  
(๕) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนา 

ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ท าบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  
(๖) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘  
(๗) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนา 

ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ท าบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙  

ข้อ ๔  ผู้ท าบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ที่จัดตั้งขึ้น ตาม
กฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้า  ตาม
ประมวลรัษฎากร ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

(๑) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  
(๒) มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ท าบัญชีได 
(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะประกอบวิชาชีพเป็นผู้ท าบัญชีตามกฎหมาย ว่าด้วย

วิชาชีพบัญชี 
(๔) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเนื่องจากกระท าความผิดตามฐานความผิดหรือ กฎหมาย

ที่ก าหนดในมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ เว้นแต่ต้องค าพิพากษา หรือพ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  

กลับหนาสารบัญ
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(๕) มีคุณวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้  
(ก) ผู ้ท าบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ง  ณ 

วันปิดบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท และ
มีรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  หรือกระทรวง 
ศึกษาธิการเทียบว่าไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี  

(ข) ผู้ท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีดังต่อไปนี้ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ทางการบัญชีหรือ
เทียบเท่า หรือได้รับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอ่ืนเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี ที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง  

๑) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจ ากัดท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ง ณ วันปิดบัญชี ในรอบ
ปีบัญชีที่ผ่านมามีทุนจดทะเบียน สินทรัพย์รวม หรือรายได้รวมรายการใดรายการหนึ่งเกินกว่าที่ ก าหนดไว้ใน (ก)  

๒) บริษัทมหาชนจ ากัดท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
๓) นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
๔) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  

(ค) ในกรณีที่เป็นการเริ่มท าบัญชีรอบปีบัญชีแรกของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ของผู้ท า
บัญชีให้พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ทุนจดทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ใน (ก) และ (ข) แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๕ ในกรณีที่ทุนจดทะเบียน สินทรัพย์รวม หรือรายได้รวมของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีตาม ข้อ ๔ (๕) 
(ก) เปลี่ยนแปลงไปจนท าให้ผู้ท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีไม่มีคุณสมบัติของการเป็น ผู้ท าบัญชีของผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชีนั้นต่อไป ให้ผู้นั้นสามารถเป็นผู้ท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ดังกล่าวต่อไปได้เป็นเวลาสองปีนับแต่
วันสิ้นรอบปีบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง  

ข้อ ๖ ผู้ท าบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี ดังต่อไปนี้  
(๑) ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติ 

วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  
(๒)1 แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า (www.dbd.go.th) พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มท าบัญชี 
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่งหรือยกเลิกการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

กับการท าบัญชี ต้องแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(www.dbd.go.th) พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก  

ผู้ท าบัญชีต้องยืนยันรายชื่อผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่รับท าบัญชี และสถานภาพการเป็นสมาชิกสภา 
วิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
(www.dbd.go.th) พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปีปฏิทิน  

(๓) ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน เว้นแต่
ผู้ท าบัญชีที่แจ้งการเป็นผู้ท าบัญชีส าหรับปีแรกและมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่าหกเดือน ให้เริ่ม
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีในปีถัดไป  

 
 

                                                           
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ ของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
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จ านวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีตามวรรคหนึ่ง ต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ  
การบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีประกาศก าหนด2  

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
(ก) การอบรมหรือสัมมนา ทั้ งนี้  ให้ รวมถึ งการอบรมหรือสัมมนาในรูปแบบสื่อทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  
(ข) การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ด าเนินการสัมมนา ในกิจกรรมตาม (ก)  
(ค) การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชน ตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งมีการสอนไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า ไม่ว่าจะเป็นการสอนในฐานะอาจารย์ ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ  

(ง) การส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีไม่ว่าคุณวุฒิใหม่นั้นจะสูงกว่า 
คุณวุฒิเดิมหรือไม่ก็ตาม  

(จ) การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีจากสถาบันการศึกษาของรัฐ  
หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งมีการสอนไม่ต่ ากว่า ระดับ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า  

(ฉ) กิจกรรมอ่ืน นอกจากที่ระบุตาม (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ประกาศก าหนด  
(๔)3 แจ้งรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่เว็บไซต์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ได้ทันทีหลังการท ากิจกรรมแต่ไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ของทุกปีปฏิทิน และต้องเก็บหลักฐานการเข้าร่วมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
นับแต่วันสิ้นสุดของการท ากิจกรรมในแต่ละครั้ง 

(๕) ผู้ท าบัญชีใดไม่เข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีหรือเข้ารับการพัฒนา  ความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่ครบจ านวนตาม (๓) แม้ว่าถูกเปรียบเทียบตามกฎหมายแล้วยังต้องพัฒนา ความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีให้ครบจ านวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาดหายไป แต่เมื่อรวมกันแล้ว ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง 
ทั้งนี้ ไม่นับรวมจ านวนชั่วโมงในปีปัจจุบัน  

(๖)4 ผู้ท าบัญชีใดยกเลิกการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีแล้ว และขอกลับมาแจ้ง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีของผู้ท าบัญชีใหม่ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีให้
ครบจ านวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาดหายไปก่อนการยกเลิกการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชี แต่
เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งการขอกลับมาแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการท าบัญชีใหม่ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th)  

(๗) ผู้ท าบัญชีสามารถรับท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีได้ไม่เกิน ๑๐๐ รายต่อปีปฏิทิน ไม่ว่าจะ
เป็นการรับท าบัญชีในรอบปีบัญชีใดก็ตาม  

ข้อ ๗ ให้ข้อก าหนดตาม ๖ (๓) และ (๗) มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

                                                           
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๔ ของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๕ ของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๖ ของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
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ข้อ ๘ ผู้ใดเป็นผู้ท าบัญชีอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ท าบัญชี ตาม
ประกาศนี้และให้ปฏิบัติตามประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไข ของการเป็นผู้ท า
บัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง  ทางวิชาชีพของผู้ท าบัญชี พ.ศ. 
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

ข้อ ๙ ผู้ท าบัญชีรายใดที่ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการท าบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อนวันที่
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้ยืนยันรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการท าบัญชีใหม่ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 
 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
เรื่อง  กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๒ งบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีดังต่อไปนี้  ต้องมีรายการย่อตามที่กําหนดในแบบ 
ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้  คือ   

(๑) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ต้องมีรายการย่อตามที่กําหนดในแบบ  ๑   
(๒) บริษัทจํากัด  ต้องมีรายการย่อตามที่กําหนดในแบบ  ๒   
(๓) บริษัทมหาชนจํากัด  ต้องมีรายการย่อตามที่กําหนดในแบบ  ๓   
(๔) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  ต้องมีรายการย่อตามที่กําหนดในแบบ  ๔   
(๕) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  ต้องมีรายการย่อตามที่กําหนดในแบบ  ๕   
ข้อ ๓ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  บริษัทจํากัด  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  

และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  ที่ลักษณะหรือสภาพธุรกิจไม่เป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ  ตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
ที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกําหนด  ต้องจัดทํางบการเงินที่มีรายการย่อตามที่กําหนดในแบบ  ๓   

ข้อ ๔ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  บริษัทจํากัด  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  ที่ลักษณะหรือสภาพธุรกิจเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  
ตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่สภาวิชาชีพ
บัญชีประกาศกําหนด  แต่มีความประสงค์จะจัดทําบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกําหนดโดยอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  
(International  Financial  Report  Standard : IFRS)  ต้องจัดทํางบการเงินที่มีรายการย่อตามที่
กําหนดในแบบ  ๓   

ข้อ ๕ ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีที่จัดทํางบการเงินตามแบบ  ๓  ให้เลือกแสดงงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จแบบใดแบบหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

กลับหนาสารบัญ
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(๑) แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย  แสดงแบบงบเดียว   
(๒) แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย  แสดงแบบสองงบ   
(๓) แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบขั้นเดียว  แสดงแบบงบเดียว 
(๔) แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบขั้นเดียว  แสดงแบบสองงบ 
(๕) แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น  แสดงแบบงบเดียว 
(๖) แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น  แสดงแบบสองงบ 
ข้อ ๖ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  บริษัทจํากัด  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  

และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  ที่จัดทํางบการเงินตามแบบ  ๑  แบบ  ๒  แบบ  ๔  และแบบ  ๕  
ตามลําดับ  ให้เลือกแสดงงบกําไรขาดทุนแบบใดแบบหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 
(๒) แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบขั้นเดียว   
(๓) แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น 
ข้อ ๗ ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของธุรกิจไม่มีรายการที่ต้องแสดงรายการย่อครบตามแบบ

ที่กําหนดไว้  ก็ให้งดเว้นไม่ต้องแสดงรายการย่อที่ไม่มีดังกล่าว 
ข้อ ๘ ในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้มีการแสดงรายการที่แตกต่าง 

หรือนอกเหนือจากรายการที่กําหนดไว้ตามประกาศฉบับนี้  ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสําหรับการจัดทํางบการเงินซ่ึงมีรอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่  

๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
บรรยงค์  ล้ิมประยูรวงศ ์

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เร่ือง  กําหนดชนิดของบัญชีที่ตองจัดทํา  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับวันเร่ิมทําบัญชี 
และวิธีการจัดทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาหรือหางหุนสวน 

ที่มิไดจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาชาง   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง  กําหนดใหผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาชางเปนผูมีหนาที่

จัดทําบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดใหบุคคลธรรมดาหรือหางหุนสวน 

ที่มิไดจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ  โรงงานแปรสภาพ  แกะสลัก  และการทําหัตถกรรมจากงาชาง  

การคาปลีก  การคาสง  งาชาง  และผลิตภัณฑจากงาชาง  เปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  (๑)  และมาตรา  ๘  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติ 

การบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธ ิ  

และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดี 

กรมพัฒนาธุรกิจการคาออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เร่ือง  กําหนดชนิดของบัญชี 

ที่ตองจัดทํา  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับวันเร่ิมทําบัญชี  และวิธีการจัดทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  

ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาหรือหางหุนสวนที่มิไดจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาชาง  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตามประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง  กําหนดใหผูประกอบ

ธุรกิจเกี่ยวกับงาชางเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

มีหนาที่จัดทําบญัชีสินคา 

ขอ ๔ ใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตามขอ  ๓  เร่ิมทําบัญชีนับแตวันที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีนั้น 

ไดเ ร่ิมตนประกอบกิจการ  สําหรับกรณีที่ผูมีหนาที่ จัดทําบัญชีไดประกอบกิจการอยูกอนวันที่   

๕  มีนาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๒  ใหมีหนาที่ เ ร่ิมทําบัญชีตามประกาศฉบับนี้ ต้ังแตวันที่  ๕  มีนาคม   

พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

กลับหนาสารบัญ



 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๕ วิธีการจัดทําบัญชีของผูมีหนาที่ จัดทําบัญชีตามขอ  ๓  ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ  
และวิธีการตามที่กําหนดในหมวด  ๒  หมวด  ๓  และหมวด  ๔  ของประกาศกรมทะเบียนการคา  เร่ือง  
กําหนดชนิดของบัญชีที่ตองจัดทํา  ขอความและรายการที่ตองมีในบัญชี  ระยะเวลาที่ตองลงรายการ 
ในบัญชี  และเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

คณิสสร  นาวานุเคราะห 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 



กลับหนาสารบัญ





ประกาศกรมทะเบียนการค้า 
เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า ข้อความและรายการ 

ที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี 
และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
อธิบดีกรมทะเบียนการค้าออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท าข้อความและ
รายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒/๑* ให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี จัดให้มีอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย ๑ เครื่อง
จากผู้มีสิทธิให้บริการวางอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) เมื่อมีการรับ ช าระเงินจากประชาชน เมื่อผู้มี
หน้าที่จัดท าบัญชี ได้ติดตั้งอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเปลี่ยนแปลง ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งแล้ว 
ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่ติดตั้งอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ ให้รายงานต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศนี้ หรือทาง www.dbd.go.th 

หมวด ๑ 
ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า 

ข้อ ๓ ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้า
ตามประมวลรัษฎากรต้องจัดท าบัญชีดังต่อไปนี้ โดยต้องจัดท าให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี 

(๑) บัญชีรายวัน 
(ก) บัญชีเงินสด  
(ข) บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร 
(ค) บัญชีรายวันซื้อ  
(ง) บัญชีรายวันขาย  
(จ) บัญชีรายวันทั่วไป  

(๒) บัญชีแยกประเภท 
(ก) บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน 
(ข) บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย  
(ค) บัญชีแยกประเภทลูกหนี้  
(ง) บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้  

* เพ่ิมเติมโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า ข้อความและรายการที่ต้อง
มีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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(๓) บัญชีสินค้า  
(๔) บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอ่ืน และบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจ าเป็นแก่การท าบัญชี

ของธุรกิจ 

หมวด ๒ 
ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี 

ข้อ ๔ ปกด้านหน้าของสมุดบัญชี หรือแผ่นหน้าของบัญชีกรณีท่ีบัญชีเป็นแผ่น ต้องมีข้อความดังต่อไปนี้  
(๑) ชื่อของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีไม่ใช่นิติบุคคลจะใช้ชื่อทางการค้าก็ได้  
(๒) ชนิดของบัญชี  
(๓) ล าดับเล่มบัญชีแต่ละชนิดให้ใช้ตัวเลขไทยหรืออารบิค ถ้าบัญชีแต่ละชนิดมีมากกว่าหนึ่งเล่ม ต้อง

เรียงล าดับเล่มต่อเนื่องกัน 

ข้อ ๕ บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และบัญชีสินค้า ต้องมีข้อความและรายการในบัญชี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อบัญชี วัน เดือน ปี เลขที่ของเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือหน้าบัญชีหรือรหัสที่อ้างอิง รายการ

บัญชี และจ านวนเงิน  
(๒) หน้าบัญชีต้องมีตัวเลขไทยหรืออารบิคเรียงล าดับทุกหน้า  
(๓)* รายการในบัญชีที่เป็นจ านวนเงินต้องเป็นหน่วยเงินตราไทย เว้นแต่ในกรณีที่มีมาตรฐานการบัญชี

ก าหนดให้แสดงเป็นหน่วยเงินตราสกุลอ่ืนได้ จะเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีก็ได 

ข้อ ๖ บัญชีแต่ละชนิดดังต่อไปนี้ นอกจากต้องมีรายการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ แล้ว ต้องมีรายการ
ต่อไปนี้ด้วย 

(๑) บัญชีเงินสด หรือบัญชีธนาคาร ให้มีรายละเอียดการได้มาหรือจ่ายไปซึ่งเงินสด เงินในธนาคาร  
แต่ถ้ามีรายละเอียดดังกล่าวในเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือบัญชีรายวันชนิดหนึ่งชนิดใดแล้วจะลงรายการรับ
หรือจ่ายเงินประเภทเดียวกันเป็นยอดรวมก็ได้  

(๒) บัญชีรายวันซื้อหรือบัญชีรายวันขาย ให้มีรายละเอียด ชนิด ประเภท จ านวน และราคาของสินค้า
หรือบริการที่ซ้ือขาย แต่ถ้ามีรายละเอียดดังกล่าวในเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือทะเบียนใดแล้ว จะลงรายการ
ซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการนั้นเป็นยอดรวมก็ได้  

(๓) บัญชีรายวันทั่วไป ให้มีค าอธิบายรายการบัญชี 
(๔) บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน ให้มีรายละเอียดการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์ 

หนี้สินและทุน โดยให้อ้างชนิดของบัญชีและหน้าบัญชีหรือรหัสที่อ้างอิงด้วย  
(๕) บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย ให้มีรายละเอียดที่มาแห่งรายได้หรือค่าใช้จ่าย โดยให้อ้าง

ชนิดของบัญชีและหน้าบัญชีหรือรหัสที่อ้างอิงด้วย 
(๖) บัญชีแยกประเภทลูกหนี้หรือบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ ให้มีชื่อลูกหนี้หรือเจ้าหนี้การแสดงรายการ

บัญชีให้มีรายละเอียดการก่อหนี้หรือระงับหนี้ การลงรายการดังกล่าวให้อ้างชนิดของบัญชีและหน้าบัญชีหรือรหัส
ที่อ้างอิงด้วย  

(๗) บัญชีสินค้า ให้มีชื่อ ชนิด จ านวน หน่วยนับ รายละเอียดการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินค้า และ
จ านวนสินค้านั้น 

* แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดท า ข้อความและรายการที่
ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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หมวด ๓ 
ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี 

ข้อ ๗ ก าหนดระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีให้แล้วเสร็จไว้ ดังต่อไปนี้  
(๑) บัญชีรายวัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น  
(๒) บัญชีแยกประเภท ต้องผ่านรายการจากบัญชีรายวันภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือน

ที่รายการนั้นเกิดขึ้น  
(๓) บัญชีสินค้า ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดข้ึน  

ในกรณีทีเ่ป็นบัญชีตาม (๒) และ (๓) ซึ่งต้องมีการลงรายการยอดคงเหลือต้องลงรายการยอดคงเหลือให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันปิดบัญชี 

หมวด ๔ 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 

ข้อ ๘ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐาน
ในการลงรายการในบัญชี ซึ่งแยกได้เป็น ๓ ประเภท คือ  

(๑) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยบุคคลภายนอก  
(๒) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเพ่ือออกให้แก่บุคคลภายนอก  
(๓) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเพ่ือใช้ในกิจการของตนเอง 

ข้อ ๙ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีตามข้อ ๘ ทุกประเภทต้องมีรายการดังต่อไปนี้ และมีรายการ
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๐ (๑) หรือ (๒) หรือข้อ ๑๑ ตามแต่ประเภทของเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีด้วย  

(๑) ชื่อของผู้จัดท าเอกสารซึ่งอาจใช้ชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้จัดท าเอกสารก็ได้  
(๒) ชื่อของเอกสาร  
(๓) เลขที่ของเอกสาร และเล่มที่ (ถ้ามี)  
(๔) วัน เดือน ปี ที่ออกเอกสาร  
(๕) จ านวนเงินรวม 

ข้อ ๑๐ ถ้าเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเป็นเอกสารตามข้อ ๘ (๒) ต้องมีรายการตามที่ก าหนด
ไว้ใน (๑) หรือ (๒) ด้วยแล้วแต่กรณี คือ  

(๑) ในกรณีที่เป็นเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานในการรับเงิน รับฝากเงิน รับช าระเงินหรือตั๋วเงินต้องมี
รายการต่อไปนี้  

(ก) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของกิจการที่จัดท าเอกสาร  
(ข) สถานที่ตั้งของกิจการที่จัดท าเอกสาร  
(ค) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงินหรือตั๋วเงิน  
(ง) ชื่อ ชนิด จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย และราคารวมของสินค้าหรือบริการแต่ละรายการ 

เว้นแต่ได้ระบุรายละเอียดดังกล่าวไว้ในเอกสารตาม (๒) (ค) แล้ว  
(จ) ลายมือชื่อของผู้รับเงินหรือตั๋วเงิน เว้นแต่เป็นเอกสารที่จัดท าและส่งมอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

หรือเครื่องมืออ่ืนใดที่ได้ผลในท านองเดียวกัน  
(๒) ในกรณีที่เป็นเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานในการจ าหน่าย จ่ายโอน ส่งมอบสินค้าหรือบริการโดยยัง

มิได้มีการช าระเงินหรือตั๋วเงินต้องมีรายการต่อไปนี้  
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(ก) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของกิจการที่จัดท าเอกสาร  
(ข) สถานที่ตั้งของกิจการที่จัดท าเอกสาร  
(ค) ชื่อ ชนิด จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย และราคารวมของสินค้าหรือบริการแต่ละ

รายการ  
(ง) ชื่อหรือชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และท่ีอยู่ของผู้ซื้อหรือผู้รับสินค้าหรือผู้รับบริการ  
(จ) ลายมือชื่อผู้จัดท าเอกสาร  
(ฉ) ลายมือชื่อผู้รับสินค้าหรือผู้รับบริการ 

ข้อ ๑๑ ถ้าเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเป็นเอกสารตามข้อ ๘ (๓) ต้องมีรายการต่อไปนี้ด้วย คือ 
(๑) ค าอธิบายรายการ  
(๒) วิธีการและการค านวณต่างๆ (ถ้ามี)  
(๓) ลายมือชื่อของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติรายการ 

ข้อ ๑๒ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเพ่ือออกให้แก่
บุคคลภายนอกต้องมีส าเนาเก็บไว้อย่างน้อย ๑ ฉบับ 

ข้อ ๑๓ การลงรายการในบัญชีรายวันและบัญชีสินค้าต้อง  
(๑) มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีทุกรายการและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีนั้น

ต้องสามารถแสดงความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีตามความเป็นจริง และเป็นที่เชื่อถือได้  
(๒) ใช้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีตามข้อ ๘ ในล าดับ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณีก่อนเว้นแต่

ไม่มีเอกสารดังกล่าวจึงให้ใช้เอกสารในล าดับ (๓) 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

อดุลย์ วินัยแพทย์ 
อธิบดีกรมทะเบียนการค้า 

 

 



กลับหนาสารบัญ
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ประกอบมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคามีคําส่ังไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ มอบหมายใหผูอํานวยการสํานักอนุ รักษสัตวปา   ผูอํานวยการสํานักปองกัน  
ปราบปราม   และควบคุมไฟปา  ผูอํานวยการกองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตามอนุสัญญา  
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑  ถึง  ๑๖  ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑  สาขา
สระบุรี  ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๓  สาขาเพชรบุรี  ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่  ๖  สาขาปตตานี  ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑๓  สาขาลําปาง  และผูอํานวยการ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑๖  สาขาแมสะเรียง  กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช   
เปนสารวัตรใหญบัญชี 

ขอ ๒ แตงต้ังให 
(๑) ขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแตระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการข้ึนไป  ในสังกัด

สํานักอนุรักษสัตวปา  สํานักปองกัน  ปราบปราม  และควบคุมไฟปา  และกองคุมครองพันธุสัตวปาและ
พืชปาตามอนุสัญญา  กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  เปนสารวัตรบัญชีประจําสํานักงาน
บัญชีประจําทองที่กรุงเทพมหานคร 

(๒) ขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแตระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการข้ึนไป  ในสังกัด
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑  ถึง  ๑๖  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑  สาขาสระบุรี  สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่  ๓  สาขาเพชรบุรี  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๖  สาขาปตตานี  สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่  ๑๓  สาขาลําปาง  และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  ๑๖  สาขาแมสะเรียง  กรมอุทยาน
แหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  เปนสารวัตรบัญชีประจําสํานักงานบัญชีประจําทองที่ทุกทองที่ที่อยูใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษนั้น 

กลับหนาสารบัญ



 หนา   ๙๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๓ ใหสารวัตรใหญบัญชีตามขอ  ๑  มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๔  
แหงพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เฉพาะกรณีที่ผูมีหนาที่ จัดทําบัญชีประกอบธุรกิจ 
เปนโรงงานแปรสภาพ  แกะสลัก  และการทําหัตถกรรมจากงาชาง  การคาปลีก  การคาสง  งาชาง   
และผลิตภัณฑจากงาชาง 

ขอ ๔ ใหสารวัตรบัญชีตามขอ  ๒  มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติ 
การบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เฉพาะกรณีที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีประกอบธุรกิจเปนโรงงานแปรสภาพ  
แกะสลัก  และการทําหัตถกรรมจากงาชาง  การคาปลีก  การคาสง  งาชาง  และผลิตภัณฑจากงาชาง 

ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที ่ ๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
คณิสสร  นาวานุเคราะห 

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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