www.kiatichai.com
http://excelaccount.blogspot.com

พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543
-----------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543
เปนปที่ 55 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการบัญชี
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
(ประกาศใน รจ. 114 ก ตอนที่ 41
วันลง รจ. 12 พฤษภาคม 2543)
มาตรา 3 ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"งบการเงิน" หมายความวา รายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
ของกิจการ ไมวาจะรายงานโดยงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุน งบประกอบหรือหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือคําอธิบายอื่นซึ่งระบุไววาเปนสวนหนึ่งของ
งบการเงิน
"มาตรฐานการบัญชี" หมายความวา หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือมาตรฐานการบัญชีทั่วไปหรือ
มาตรฐานการบัญชีเฉพาะเรื่อง ที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการนั้น
"ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี" หมายความวา ผูมีหนาที่จัดใหมีการทําบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้
"ผูทําบัญชี" หมายความวา ผูรับผิดชอบในการทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีไมวาจะไดกระทําใน
ฐานะเปนลูกจางของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือไมก็ตาม
"สารวัตรใหญบัญชี" หมายความวา อธิบดี และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีมอบหมายดวย
"สารวัตรบัญชี" หมายความวา ผูซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหเปนสารวัตรบัญชีประจําสํานักงานบัญชีประจํา
ทองที่
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมทะเบียนการคา
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"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด 1
บททั่วไป
มาตรา 6 ใหกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย เปนสํานักงานกลางบัญชี
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจจัดตั้งสํานักงานบัญชีประจําทองที่ โดยขึ้นตรงตอสํานักงานกลางบัญชี และมีสารวัตรบัญชี
คนหนึ่งเปนหัวหนาสํานักงานบัญชีประจําทองที่
การจัดตั้งสํานักงานบัญชีประจําทองที่ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 7 อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดในเรื่องดังตอไปนี้
(1) ชนิดของบัญชีที่ตองจัดทํา
(2) ขอความและรายการที่ตองมีในบัญชี
(3) ระยะเวลาที่ตองลงรายการในบัญชี
(4) เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี
(5) กําหนดขอยกเวนใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีไมตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือสวนใดสวนหนึ่ง
(6) คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้
ในการประกาศขอกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีคํานึงถึงมาตรฐานการบัญชีและขอคิดเห็นของ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสถาบันวิชาชีพบัญชี
ขอกําหนดตาม (5) และ (6) ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีดวย
ขอกําหนดตาม (1) (2) (3) และ (4) หากเรื่องนั้นมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น เมื่อผูมีหนาที่
จัดทําบัญชีปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนั้นแลว ใหถือวาไดจัดทําบัญชีโดยถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้แลว
หมวด 2
ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
มาตรา 8 ใหหางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร และนิติ
บุคคลอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง เปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชีและตองจัดใหมีการทําบัญชีสําหรับการ
ประกอบธุรกิจของตนโดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีประกอบธุรกิจเปนประจําในสถานที่หลายแหงแยกจากกัน ใหผูมีหนาที่
รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจในสถานที่นั้นเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
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ในกรณีที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเปนกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ใหบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกิจการนั้นเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหบุคคล
ธรรมดาใดหรือหางหุนสวนที่มิไดจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใดในประเทศไทยตามเงื่อนไขใดเปนผูมีหนาที่
จัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ได
ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคสี่ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาลวงหนาไมนอยกวาหกเดือนกอนวัน
ใชบังคับ
ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคสี่ ใหอธิบดีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มทํา
บัญชีครั้งแรก และกําหนดวิธีการจัดทําบัญชีของบุคคลธรรมดาหรือหางหุนสวนที่มิไดจดทะเบียนนั้น
มาตรา 9 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองจัดใหมีการทําบัญชีนับแตวันเริ่มทําบัญชีดังตอไปนี้เปนตนไป
(1) หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันที่หาง
หุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้น ไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
(2) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยใหเริ่มทําบัญชีนับแต
วันที่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศนั้นไดเริ่มตนประกอบธุรกิจในประเทศไทย
(3) กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันที่กิจการรวมคานั้นไดเริ่มตนประกอบ
กิจการ
(4) สถานที่ประกอบธุรกิจเปนประจําตามมาตรา 8 วรรคสอง ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันที่สถานที่
ประกอบธุรกิจเปนประจํานั้นเริ่มตนประกอบกิจการ
มาตรา 10 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองปดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแตวันเริ่มทําบัญชีที่กําหนดตาม
มาตรา 8 วรรคหก หรือวันเริ่มทําบัญชีตามมาตรา 9 แลวแตกรณี และปดบัญชีทุกรอบสิบสองเดือนนับแตวันปด
บัญชีครั้งกอน เวนแต
(1) เมื่อไดรับอนุญาตจากสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีใหเปลี่ยนรอบปบัญชีแลว อาจปดบัญชี
กอนครบรอบสิบสองเดือนได
(2) ในกรณีมีหนาที่จัดทําบัญชีตามมาตรา 8 วรรคสอง ใหปดบัญชีพรองกับสํานักงานใหญ
มาตรา 11 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีซึ่งเปนหางหุนสวนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายตางประเทศ และกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากรตองจัดทํางบการเงินและยื่นงบการเงินดังกลาวตอ
สํานักงานกลางบัญชี หรือสํานักงานบัญชีประจําทองที่ภายในหาเดือนนับแตวันปดบัญชีตามมาตรา 10
สําหรับกรณีของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ใหยื่นภายในหนึ่ง
เดือนนับแตวันที่งบการเงินนั้นไดรับอนุมัติในที่ประชุมใหญ ทั้งนี้ เวนแตมีเหตุจําเปนทําใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
ไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกลาวได
อธิบดีอาจพิจารณาสั่งใหขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเปนแกกรณีได
การยื่นงบการเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกําหนด
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งบการเงินตองมีรายการยอตามที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เวนแตกรณีที่
ไดมีกฎหมายเฉพาะกําหนดเพิ่มเติมจากรายการยอของงบการเงินที่อธิบดีกําหนดไวแลว ใหใชรายการยอตามที่
กําหนดในกฎหมายเฉพาะนั้น
งบการเงินตองไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตเวนแตงบการเงินของ
ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีซึ่งเปนหางหุนสวนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย หรือรายได
รายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ ไมเกินที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 12 ในการจัดทําบัญชีผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองสงมอบเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีใหแกผูทํา
บัญชีใหถูกตองครบถวน เพื่อใหบัญชีที่จัดทําขึ้นสามารถแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เปนอยูตามความเปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชี
มาตรา 13 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไว ณ สถานที่ทําการ
หรือสถานที่ที่ใชเปนที่ทําการผลิตหรือเก็บสินคาเปนประจําหรือสถานที่ที่ใชเปนที่ทํางานเปนประจํา เวนแตผูมี
หนาที่จัดทําบัญชีจะไดรับอนุญาตจากสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชี ใหเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตอง
ใชประกอบการลงบัญชีไว ณ สถานที่อื่นได
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด และ
ในระหวางรอการอนุญาต ใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไวใน
สถานที่ที่ยื่นขอนั้นไปพลางกอนได
ในกรณีที่จัดทําบัญชีดวยเครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องมืออื่นใดในสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรที่มิใช
สถานที่ตามวรรคหนึ่ง แตมีการเชื่อมโยงเครื่อขายคอมพิวเตอรหรือเครื่องมือนั้นมายังสถานที่ตามวรรคหนึ่ง กรณี
ดังกลาวนี้ใหถือวาไดมีการเก็บรักษาบัญชีไว ณ สถานที่ตามวรรคหนึ่งแลว
มาตรา 14 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไว เปนเวลาไมนอย
กวาหาปนับแตวันปดบัญชีหรือจนกวาจะมีการสงมอบบัญชีและเอกสารตามมาตรา 17
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบบัญชีของกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งใหอธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไว
เหินหาปไมเกินเจ็ดปได
มาตรา 15 ถาบัญชีหรือเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีแจงตอ
สารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบ
หรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น
มาตรา 16 ในกรณีที่สารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีตรวจพบวาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการ
ลงบัญชีที่เปนสาระสําคัญแกการจัดทําบัญชีสูญหายหรือถูกทําลายหรือปรากฏวาบัญชีและเอกสารดังกลาวมิได
เก็บไวในที่ปลอดภัย ใหสันนิษฐานวาผูมีหนาที่จัดทําบัญชีมีเจตนาทําใหเสียหายทําลายซอนเรน หรือทําใหสูญ
หายหรือทําใหไรประโยชนซึ่งบัญชีหรือเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีนั้น เวนแตผูมีหนาที่จัดทําบัญชีจะ
พิสูจนใหเชื่อไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกกรณีแลว เพื่อปองกันมิใหบัญชีหรือเอกสารที่ตองใช
ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย
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มาตรา 17 เมื่อผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเลิกประกอบธุรกิจดวยเหตุใดโดยมิไดมีการชําระบัญชีใหสงมอบบัญชีและ
เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีแกสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในเกาสิบวันนับแตวันเลิก
ประกอบธุรกิจ และใหสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการ
ลงบัญชีดังกลาวไวไมนอยกวาหาป
เมื่อผูมีหนาที่จัดทําบัญชีรองขอใหสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอํานาจขยายเวลาการสงมอบ
บัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่งได แตระยะเวลาที่ขยายเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
เลิกประกอบธุรกิจ
ในกรณีที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีสงมอบบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไมครบถวน
ถูกตอง สารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอํานาจเรียกใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีสงมอบบัญชีและเอกสารที่ตอง
ใชประกอบการลงบัญชีใหครบถวนถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
มาตรา 18 งบการเงิน บัญชีและเอกสารที่สารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีไดรับและเก็บรักษาไวตามมาตรา
11 หรือมาตรา 17 ผูมีสวนไดเสียหรือบุคคลทั่วไปอาจขอตรวจดูหรือขอถายสําเนาไดโดยเสียคาใชจายตามที่อธิบดี
กําหนด
หมวด 3
ผูทําบัญชี
มาตรา 19 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองจัดใหมีผูทําบัญชีซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 7 (6)
เพื่อจัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ และมีหนาที่ควบคุมดูแลผูทําบัญชีใหจัดทําบัญชีใหตรงตอความเปนจริงและ
ถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้
ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีซึ่งเปนบุคคลธรรมดาจะเปนผูทําบัญชีสําหรับกิจการของตนเองก็ได
มาตรา 20 ผูทําบัญชีตองจัดทําบัญชีเพื่อใหมีการแสดงผลการดําเนินงานฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะ
การเงินของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีที่เปนอยูตามความเปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ตองใช
ประกอบการลงบัญชีใหถูกตองครบถวน
มาตรา 21 ในการลงรายการในบัญชี ผูทําบัญชีตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ลงรายการเปนภาษาไทย หากลงรายการเปนภาษาตางประเทศใหมีภาษาไทยกํากับหรือลงรายการ
เปนรหัสบัญชีใหมีคูมือคําแปลรหัสที่เปนภาษาไทยไว
(2) เขียนดวยหมึก ดีดพิมพ ตีพิมพ หรือทําดวยวิธีอื่นใดที่ไดผลในทํานองเดียวกัน
หมวด 4
การตรวจสอบ
มาตรา 22 สารวัตรใหญบัญชีและสารวัตรบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการ
ลงบัญชีเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจเขาไปในสถานที่ทําการหรือสถานที่เก็บรักษา
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บัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือผูทําบัญชี หรือสถานที่รวบรวมหรือ
ประมวลขอมูลของบุคคลดังกลาวไดในระหวางเวลาทําการของสถานที่นั้น
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ให
สารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีมีอํานาจเขาไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่งเพื่อยึดหรืออายัดบัญชีและเอกสารที่
ตองใชประกอบการลงบัญชีไดในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่
นั้น เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได บัญชีเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี
หรือเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับความผิดกลาวนั้น จะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยน
สภาพไปจากเดิม
มาตรา 23 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ สารวัตรใหญบัญชีและสารวัตรบัญชีตองแสดงบัตรประจําตัว
ตอผูที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัว ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 24 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหสารวัตรใหญบัญชีและสารวัตรบัญชีมีอํานาจสั่งเปน
หนังสือ
(1) ใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ผูทําบัญชีหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีหรือการ
เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี
(2) ใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือผูทําบัญชีสงบัญชี เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี หรือรหัสบัญชี
มาเพื่อตรวจสอบ
หนังสือที่สั่งตามวรรคหนึ่ง ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือใหนําสง ณ ภูมิลําเนาหรือ
ทองถิ่นที่อยูหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ผูทําบัญชีหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ถาไมพบผูรับ ณ
ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของผูนั้น จะสงใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวและอยูหรือ
ทํางานอยูในบานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจที่ปรากฏวาเปนของผูรับนั้นก็ได
ในกรณีที่ไมสามารถสงตามวิธีการในวรรคสอง หรือผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ผูทําบัญชีหรือบุคคลที่
เกี่ยวของนั้น ออกไปนอกราชอาณาจักร ใหใชวิธีปดหนังสือดังกลาวในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ ที่อยูหรือสถานที่
ประกอบธุรกิจของผูนั้นหรือบานที่ผูนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร หรือโฆษณา
ขอความยอในหนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่นั้นก็ได
เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีการดังกลาวขางตนแลว ใหถือวาเปนอันไดรับแลว
มาตรา 25 หามมิใหผูใดเปดเผยขอความใดๆ ที่ทราบหรือไดมาเนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรา 22 หรือมาตรา 24
เวนแตจะมีอํานาจที่จะทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย
มาตรา 26 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหสารวัตรใหญบัญชีและสารวัตรบัญชีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา
หมวด 5
บทกําหนดโทษ
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มาตรา 27 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่ออกตามมาตรา 7 (1) (2) (3) (4) หรือ (6) ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
กรณีที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่ออกตามมาตรา 7 (1) (2) (3) หรือ (4) ใหปรับเปน
รายวันอีกไมเกินวันละหารอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 28 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดไมจัดใหมีการทําบัญชีตามมาตรา 8 หรือมาตรา 9 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สามหมื่นบาท และปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 29 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 10 มาตรา 12 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 30 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 31 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดแจงขอความตามมาตรา 11 วรรคสาม มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 หรือ
มาตรา 17 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 32 ผูทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 33 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดแจงขอความตามมาตรา 15 เปนเท็จตอสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชี
วาบัญชีหรือเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 34 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 20 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 35 ผูใดฝาฝนมาตรา 21 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาพันบาท
มาตรา 36 ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 22
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 22 หรือ
ฝาฝนคําสั่งของสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีซึ่งสั่งการตามมาตรา 24 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 37 ผูใดฝาฝนมาตรา 25 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนสารวัตรใหญบัญชี สารวัตรบัญชีหรือเจาพนักงาน ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 38 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชนซึ่งบัญชีหรือเอกสารที่
ตองใชประกอบการลงบัญชี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 39 ผูใดลงรายการเท็จ แกไข ละเวนการลงรายการในบัญชีหรืองบการเงิน หรือแกไขเอกสารที่ตองใช
ประกอบการลงบัญชีเพื่อใหผิดความเปนจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 40 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการ หุนสวน
ผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองไดรับโทษตามที่
กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา 41 ความผิดตามมาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 35 และ
มาตรา 36 วรรคสอง ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูกระทําความผิดไดชําระ
คาปรับตามที่ไดเปรียบเทียบแลว ใหคดีเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา 42 บรรดากฎกระทรวง หรือประกาศ ที่ออกตามประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 285 ลงวันที่ 24
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง หรือประกาศ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
ผูใดเปนผูทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีอยูกอนแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไมนอยกวาหา
ป แตไมมีคุณสมบัติของการเปนผูทําบัญชีตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 7 (6) หากประสงคจะเปนผูทําบัญชีตาม
พระราชบัญญัตินี้ตอไป ใหแจงตออธิบดีตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและเมื่อผูนั้นเขารับการอบรมสัมมนาตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนดครบถวนแลว ใหผูนั้นเปนผูทําบัญชีตอไปไดเปนเวลาแปดปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 43 ระหวางที่ยังไมมีมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนด ใหถือวามาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบ
บัญชีไดมีมติใหประกาศใชแลว เปนมาตรฐานการบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 44 ใหกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากรซึ่งเริ่มตนประกอบกิจการรวมคาอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีใหมหลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับแลว
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มาตรา 45 ใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีจัดใหมีผูทําบัญชีใหถูกตองตามมาตรา 19 ภายในหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
กําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะขยายออกไปอีกตาม
ความจําเปนแกกรณีก็ได ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งป
ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 29 มาใชบังคับแกผูมีหนาที่
จัดทําบัญชีที่มิไดจัดใหมีผูทําบัญชีตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
----------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 ลงวันที่
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการบัญชีไดใชบังคับมาเปนเวลานานมีหลักการเกี่ยวกับการทํา
บัญชีหลายประการที่ยังไมสอดคลองกับความกาวหนาทางบัญชีและการจัดทําบัญชี และไมสอดคลองกับ
สถานการณทางเศรษฐกิจการคาที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการบัญชีใหทันสมัยยิ่งขึ้น จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

