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บทคัดยอ
 การจัดทําบัญชีเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีกับผูทําบัญชี ซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543  อยางไรก็ตาม การจัดทําบัญชีในทางปฏิบัติ อาจมีขอผิดพลาดทั้งที่เกิดจากความตั้งใจและไมไดตั้งใจ  
บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงคท่ีจะเสนอปญหาของการจัดทําบัญชีท่ีพบจากการตรวจสอบการจัดทําบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
รวมถึงใหขอเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดทําบัญชีของธุรกิจ ซึ่งจะทําใหการจัดทําบัญชีถูกตองตามควร มีความ
นาเชื่อถือของขอมูลทางการเงิน และมีขอมูลที่มีความเก่ียวของตอการตัดสินใจได ทั้งนี้หากบุคคลไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาวจะมีโทษทั้งปรับและจําคุก

คําสําคัญ: ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  ผูทําบัญชี  การตรวจสอบการจัดทําบัญชีของธุรกิจ

Abstract
 Bookkeeping is the duty and responsibility of a person in charge of account keeping and a bookkeeper 
according to the Accounting Act, B.E. 2543. However, there may have been both intentional and unintentional 
errors on the practical bookkeeping. To raise the awareness of the persons in change of bookkeeping and 
to reduce its errors, this article aimed to propose issues of bookkeeping detected by the Department of 
Business Development, and provide guidelines for business entities’ bookkeeping. This would result in the 
fairly preparation of the bookkeeping, the reliability of fi nancial data, and the data relevancy for decision 
making.  However, the person who contravenes this law shall be liable to a fi ne and to imprisonment.

Keywords: Person Having the Duty to Keep Account, Bookkeeper, Auditing on Business Entities’ Bookkeeping 
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บทนํา
 พระราชบัญญัตกิารบญัช ีพ.ศ. 2543  กาํหนดใหกจิการ
ทุกขนาดทั้งที่จดทะเบียนหรือไมจดทะเบียน ตองมีการจัดทํา
บัญชี ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานท่ีแสดงใหเห็นความสําเร็จ หรือ
ความลมเหลวของธุรกจิ (อาํนวย  ศรสีโุข, 2545)  การทําบญัชี
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยนั้น 
กวารอยละ 90  จะใชบริการของสํานักงานบัญชีเพ่ือชวยย่ืนภาษี
ใหกับรัฐและปดงบการเงินเปนรายป เพื่อสงกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา เนื่องจากขาดความรูความชํานาญทางดานการบัญชี 
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ (ศริริฐั โชตเิวชการ, 2550) สาํนกังานบญัชี
ในฐานะท่ีเปนผูทาํบญัชจีงึมบีทบาทเพ่ือชวยใหผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 จากการศึกษาของ อติโชติ  กังอนันต (2549)  พบวา 
ปญหาของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม คือ ขาดการวางระบบบัญชีที่เหมาะสม  การศึกษา
ของเกศินี  วิฑูรชาติ (2546)  พบวาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมมีระบบบัญชีที่ไมเหมาะสม และจากเอกสารการ
ประชุมวิชาการมหาวทิยาลัยกรงุเทพ เกีย่วกับปญหาของผูทาํ
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครของ มาริษา  ทิพยอักษร (2555)
พบวา ปญหาของผูทําบัญชีที่พบ คือ ดานความรับผิดชอบใน
การทาํบัญชี ทัง้นี ้อาํนาจในการตรวจสอบตามพระราชบญัญตัิ
การบัญช ีพ.ศ. 2543 กาํหนดใหสารวัตรใหญบญัชแีละสารวัตร
บัญชี มีอํานาจตรวจสอบบัญชีและเอกสารท่ีตองใชประกอบ
การลงบัญชี โดยพบขอบกพรองในการตรวจสอบการจัดทํา
บัญชีของธุรกิจหลายประการ เชน ปญหาเกี่ยวกับเอกสาร

ที่ตองใชประกอบการลงบัญชี ปญหาเกี่ยวกับการบัญชีที่ตอง
จดัทาํ  ปญหาเก่ียวกับการบันทกึบัญชี ปญหาเก่ียวกับขอความ
และรายการที่ตองมีในบัญชี ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาที่ตอง
ลงรายการในบัญชี ปญหาเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงิน และ
ปญหาอื่นๆ (สุภาพร  รุงรําพรรณ, 2557)
 ดงันัน้เพือ่กระตุนใหผูมหีนาท่ีจดัทําบัญชแีละผูทาํบญัชี
ไดตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
บทความน้ี จึงมีวัตถุประสงคที่จะเสนอปญหาท่ีพบจากการ
ตรวจสอบการจัดทําบญัชขีองกรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมถึง
ใหขอเสนอแนะและแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดทํา
บัญชีของธุรกิจ  ซึ่งจะทําใหการจัดทําบัญชีถูกตองตามควร มี
ความนาเชื่อถือของขอมูลทางการเงิน และมีขอมูลที่มีความ
เก่ียวของตอการตัดสินใจได

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
 พระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543  กาํหนดแบงแยก
หนาท่ีและความรบัผดิชอบของบุคคลท่ีเกีย่วของในการจัดทาํ
บญัชขีองธรุกิจ 2 ฝาย คอื ผูมหีนาท่ีจดัทําบัญชแีละผูทาํบญัช ี
ซึง่มหีนาทีแ่ละความรับผดิชอบท่ีใหการจัดทาํบญัชขีองธุรกจิ
ถูกตอง สงผลใหขอมูลในงบการเงินเชื่อถือไดและสามารถ
นําไปใชประโยชนในการตัดสินใจได โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี
 ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี  คือ ผูมีหนาท่ีจัดใหมีการทําบัญชี
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  โดยจําแนกตาม
ประเภทธุรกิจไดดังนี้



82 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

ตารางที่ 1  ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีของแตละประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี

1. หางหุนสวนจดทะเบียน ซึ่งไดแก หางหุนสวนจํากัด และหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หุนสวนผูจัดการ

2. บริษัทจํากัด กรรมการบริษัท

3. บริษัทมหาชนจํากัด กรรมการบริษัท

4. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ในประเทศไทย

5. กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ผูอํานวยการหรือผูจัดการ

6. สถานที่ประกอบธุรกิจเปนประจํา ตามเง่ือนไข 3 ขอ ไดแก
(1) มีสถานที่ประกอบการกิจการเปนประจํา
(2) มีพนักงานประจํา
(3) มีวัตถุประสงคการดําเนินกิจการที่จะกอใหเกิดรายได

ผูจัดการ

7. บุคคลธรรมดาหรือหางหุนสวนที่มิไดจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจดังนี้
(1) เปนผูผลิตผูจําหนาย ผูมีไวเพื่อจําหนาย ผูนําเขามาในราชอาณาจักรหรือผูสงออก

ไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินคาประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดิทัศนและแผนซีดี
(2) ประกอบธุรกิจ โรงงาน แปรสภาพแกะสลกั และการทําหัตถกรรมจากงาชาง 

การคาปลีก การคาสง งาชาง และผลิตภัณฑจากงาชาง 

เจาของหรือผูจัดการ
(ทําบัญชีสินคา/วัตถุดิบ)

ที่มา: ดัดแปลงจาก พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ สุภาพร  รุงรําพรรณ (2557)

 จากตารางขางตนพบวา ธุรกิจแบงออกไดหลาย
ประเภท ดังนั้น ผูมีหนาที่จัดทําบัญชขีองแตละประเภทธุรกิจ
ยอมแตกตางกันไป  อยางไรก็ตามผูมีหนาที่จัดทําบัญชีของ
ธุรกิจทุกประเภท ตองมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1. จัดใหมีผูทําบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่
กฎหมายกําหนด
 2. จดัใหมกีารทําบญัชนีบัแตวนัทีก่ฎหมายกําหนดโดย
หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล บริษัทจํากัด 
บริษัทมหาชนจํากัด ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันที่ไดรับการ
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายนิติบุคคลตางประเทศ
ที่ประกอบธุรกิจในไทย ใหเริ่มทําบัญชีนับตั้งแตวันท่ีเริ่มตน
ประกอบธรุกจิ กจิการรวมคาตามประมวลรษัฎากร ใหเริม่ทาํ
บัญชีนับแตวันเริ่มตนประกอบกิจการ สวนสถานท่ีประกอบ

ธุรกิจเปนประจํา ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันเริ่มประกอบกิจการ
 3. จดัทาํบัญชใีหครบถวนและถูกตองทกุรายการท่ีเกดิ
ขึ้นจากการประกอบกิจการ และไดนํามาบันทึกบัญชี โดยมี
หลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดดังนี้
  3.1 ชนิดของบัญชีที่ตองจัดทํา คือ บัญชีรายวัน 
บัญชีแยกประเภท บัญชีสินคา/วัตถุดิบ
  3.2 ขอความและรายการที่ตองมีในบัญชี โดย
ขอความท่ีหนาปกบัญชีตองมี 3 เร่ือง คือ เปนบัญชีของกิจการใด
ประเภทของบัญชี เชน บัญชีเงินสด บัญชีรายวัน บัญชี
แยกประเภท และเปนบัญชีเลมที่เทาใด กรณีที่มีหลายเลม 
สวนในตัวบัญชี อยางนอยตองมี ชื่อบัญชี ที่แยกออกมาจาก
ชื่อบัญชีหลัก เชน คาโทรศัพท คาไฟฟา  เงินเดือน และวันที่
ลงบัญชี
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     3.3 ระยะเวลาที่ตองบันทึกรายการในบัญชี
     3.4 เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี ไดแก 
เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีที่จัดทําโดยบุคคล
ภายนอก (เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบรับสินคา ใบกํากับสินคา
(ฉบับจริง)) เอกสารท่ีจัดทําข้ึนโดยผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีออกให
กับบุคคลภายนอก โดยผูประกอบการเก็บสําเนาไว เอกสารที่
ตองใชประกอบการลงบัญชีที่จัดทําโดยผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
เพื่อใชในกิจการ (เชน ใบสําคัญรับ ใบสําคัญจาย ฯลฯ)
กรณีเปนรายการท่ีเกิดขึ้นจริงแตไมมีใบเสร็จ (เชน จายเงิน
คามอเตอรไซดรับจาง) ตองใชวิธีจัดทําเอกสารขึ้นมาและให
ผูมีอํานาจอนุมัติลงลายมือชื่ออนุมัติรายการน้ันดวย
 4. ควบคุมดูแลผูทําบัญชีใหจัดทําบัญชีใหถูกตองและ
ตรงตามความจริง  ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
ตลอดจนตองมีรายการเกิดขึ้นจริงและมีเอกสารหลักฐาน
สนับสนุน
 5. จัดทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่มีรายการ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา และสงมอบเอกสารที่
ตองใชประกอบการลงบัญชีใหผูทําบัญชีใหถูกตองครบถวน 
ทั้งนี้ใหปดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน
 6. จัดทํางบการเงินโดยมีรายการยอตามท่ีกฎหมาย
กําหนด และรับผิดชอบในความถูกตองของงบการเงิน
 7. จัดทํางบการเ งินที่ ไดรับการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ยกเวนงบการเงินของ
หางหุนสวนจดทะเบียน  ทีม่ทีนุจดทะเบียนไมเกนิ 5 ลานบาท  
สินทรัพยรวม ไมเกิน 30 ลานบาท และรายไดรวมไมเกิน 30 
ลานบาท ไมตองมผีูสอบบัญชรีบัอนญุาตตรวจสอบงบการเงนิ

แตตองไดรับการตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดย
ผูสอบบัญชีภาษีอากร
 8. การจัดทําและนําสงงบการเงิน กําหนดให บริษัทจํากัด 
บริษัทมหาชนจํากัด ตองจัดทําและยื่นงบการเงินภายใน 
1 เดือน นับแตวันที่งบการเงินไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ 
หางหุนสวนจดทะเบียน นิติบุคคลตางประเทศ กิจการรวมคา 
ตองจัดทาํและย่ืนงบการเงินภายใน 5 เดอืน นบัแตวนัปดบญัชี
 9. ตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารท่ีตองใชประกอบ
การลงบัญชีไวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป นับแตวันปดบัญชี
 ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  นอกจากจะ
กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
ไวแลว ไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูทําบัญชีไว 
ดังนี้

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูทําบัญชี
 ผูทําบัญช ี หมายถึง ผูรับผิดชอบในการทําบัญชีของ
ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี ไมวาจะกระทําในฐานะเปนลูกจางของ
ผูมหีนาทีจ่ดัทาํบญัชีหรอืจางสาํนกังานบัญชี โดยผูทาํบญัชจีะ
ตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด  กลาวคือ มีภูมิลําเนา
หรอืถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจกัร มคีวามรูภาษาไทยเพยีงพอทีจ่ะ
ทําหนาที่เปนผูทําบัญชี ไมเคยตองโทษจําคุกในความผิดตาม
กฎหมายบญัชี กฎหมายผูสอบบัญชี หรอืกฎหมายวชิาชพีบัญชี 
เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวา 3 ป  มีคุณสมบัติ และไมมี
ลักษณะตองหามที่จะประกอบวิชาชีพเปนผูทําบัญชีตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติดาน
คุณวุฒิการศึกษาตามประเภทท่ีกําหนดแตละกลุม ดังนี้
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ตารางที่ 2  คุณสมบัติดานคุณวุฒิการศึกษา ตามประเภทท่ีกําหนดแตละกลุม

กลุม ประเภท คุณวุฒิของผูทําบัญชี

1 บุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดาเปนผูทําบัญชีของตนเอง - ไมกําหนดคุณสมบัติ
มอบใหผูอื่นจัดทําบัญชี (จาง) - มีคุณสมบัติเชนเดียวกับ กลุม 3, 4

2 หางหุนสวนที่มิไดจดทะเบียน มีคุณสมบัติเชนเดียวกับ กลุม 3, 4

3 หางหุนสวนจดทะเบียนและบริษัทจํากัด ที่มี
ทุนจดทะเบียน ≤5 ลานบาท
สินทรัพยรวม ≤ 30 ลานบาท และ
รายไดรวม ≤30 ลานบาท

คุณวุฒิไมตํากวาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทางการบัญชีหรือเทียบเทา

4 หางหุนสวนจดทะเบียนและบริษัทที่มี
ทุนจดทะเบียน ที่เกินกวาที่กําหนด
ในประเภทที่ 3

- บริษัทมหาชนจํากัด
- นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ตางประเทศที่ประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย

- กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร
- ผูประกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุน 
หลกัทรัพย เครดิตฟองซิเอร ประกันชวีติ
 ประกันวินาศภัย

- ผูประกอบธุรกิจซึ่งไดรับการสงเสริมการ
ลงทนุตามกฎหมายการสงเสรมิการลงทนุ

คุณวุฒิไมตํากวาปริญญาตรีทางการบัญชี

ที่มา: ดัดแปลงจาก พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ สุภาพร  รุงรําพรรณ (2557)

 ผูทาํบญัชมีหีนาทีแ่ละความรบัผิดชอบทีก่าํหนดไว  กลาวคือ ตองจัดทาํบัญชเีพือ่แสดงผลการดําเนนิงาน ฐานะการเงิน 
หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีที่เปนอยูตามความเปนจริง และตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน โดยมีเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีใหถูกตองครบถวน ลงรายการบัญชีเปนภาษาไทย หากลงรายการเปนภาษา
ตางประเทศใหมีภาษาไทยกํากับ หรือลงรายการเปนรหัสบัญชี มีคูมือคําแปลรหัสบัญชีที่เปนภาษาไทย โดยเขียนดวย
หมึกดีดพิมพ หรือตีพิมพ หรือทําดวยวิธีอื่นใดท่ีไดผลเดียวกัน

อํานาจในการตรวจสอบ
 สารวตัรใหญบญัชแีละสารวตัรบญัช ีมอีาํนาจตรวจสอบบญัชแีละเอกสารทีต่องใชประกอบการลงบญัช ีโดยเขาตรวจสอบ
บญัชแีละเอกสารทีต่องใชประกอบการลงบญัช ีมอีาํนาจในการสัง่เปนหนงัสอืใหผูมหีนาท่ีจดัทําบัญช ีหรอืผูทาํบัญชมีาใหถอยคาํ
หรือสงบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี รวมทั้งเชิญบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําได  ตลอดจน ยึด อายัดบัญชี
และเอกสารที่ตองใชประกอบลงบัญชีได
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บทกําหนดโทษท่ีสําคัญ 
  ผูกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 จะตองรับโทษตามลักษณะความผิด ซึ่งมีทั้งโทษปรับและ
จําคุก นอกจากน้ี ในกรณีที่เปนความผิดตอเนื่องจะมีโทษปรับรายวันจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง ดังนี้

ตารางที่ 3  บทกําหนดโทษท่ีสําคัญของความผิดที่ระวางโทษปรับ

กรณี บทกําหนดโทษ ผูที่ตองรับโทษ

- ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีในเรื่อง
ชนิดของบัญชีที่ตองจัดทํา
ขอความและรายการที่ตองมีในบัญชี
ระยะเวลาท่ีตองลงรายการในบัญชี
เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี
คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชี
ตามพระราชบัญญัตินี้

- ปรับไมเกิน 10,000 บาท
- ปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละ
 500 บาท จนกวาจะปฏิบัติถูกตอง

- ปรับไมเกิน 10,000 บาท

ผูกระทําความผิด

ผูกระทําความผิด

- ไมจัดใหมีการทําบัญชีตามหนาที่พระราชบัญญัตินี้
กําหนดและตามวันเริ่มทําบัญชีที่กําหนด

- ปรับไมเกิน 30,000 บาท และ
ปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละ 
1,000 บาท จนกวาจะปฏิบัติ
ถูกตอง

ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี

- ไมปดบัญชีภายในระยะเวลาที่กําหนด - ปรับไมเกิน 10,000 บาท ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี

- ไมจัดทําและยื่นงบการเงินภายในเวลาท่ีกําหนด - ปรับไมเกิน 50,000 บาท ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี

- ไมจัดใหงบการเงินรับการตรวจสอบและแสดงความเห็น
โดยผูสอบบัญชี

- ไมสงมอบเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีใหแก  
ผูทําบัญชีใหถูกตอง

- ไมจัดใหมีผูทําบัญชีที่เปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด
- ไมจัดทําบัญชีเพื่อใหมีการแสดงผลการดําเนินงาน
ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินตามความ
เปนจริง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ปรับไมเกิน 20,000 บาท

- ปรับไมเกิน 10,000 บาท

- ปรับไมเกิน 10,000 บาท
- ปรับไมเกิน 10,000 บาท

ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี

ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี

ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
ผูกระทําความผิด

 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2556)
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ตารางที่ 4  บทกําหนดโทษท่ีสําคัญของความผิดที่มีระวางโทษปรับและจําคุก   

กรณี บทกําหนดโทษ ผูที่ตองรับโทษ

- ไมลงรายการในบัญชีเปนภาษาไทย - ปรับไมเกิน 5,000 บาท ผูกระทําความผิด

- แจงขอความเปนเท็จตอสารวัตรใหญบัญชี หรือสารวัตรบัญชี
วาบัญชี หรือเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีสูญหาย
หรือเสียหาย

- จําคุกไมเกิน 6 เดือน
หรือปรับ ไมเกิน 10,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี

- ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของสารวัตรใหญบัญชี 
หรือสารวัตรบัญชีในการปฏิบัติหนาที่

- จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 
20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผูกระทําความผิด

- ไมอํานวยความสะดวกแกสารวัตรใหญบัญชี
หรือสารวัตรบัญชีในการปฏิบัติหนาที่

- ฝาฝนคําสั่งของสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชี

- ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรนหรือทําใหสูญหาย 
ทําใหไรประโยชน ซึ่งบัญชีหรือเอกสารที่ตองใช
ประกอบการลงบัญชี

- ลงรายการเท็จ แกไขละเวนการลงรายการในบัญชี
หรืองบการเงิน หรือแกไขเอกสารที่ตองใชประกอบ
การลงบัญชีีเพื่อใหผิดความเปนจริง

- จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับ
ไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

- จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 
2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

- จาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ

- จําคุกไมเกิน 2 ป หรือ
ปรับไมเกิน 40,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ

- จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน
 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

- จําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน
60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผูกระทําความผิด

ผูกระทําความผิด

ผูกระทําความผิด

ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี

ผูกระทําความผิด

ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี

 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2556)
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ปญหาท่ีพบในการตรวจสอบการจัดทําบัญชีของธุรกิจ
 อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมี พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งเปนกฎหมายท่ีบังคับใหตองปฏิบัติ จากการตรวจสอบ
การจัดทําบัญชีของธุรกิจในปจจุบัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา พบวามีปญหาจากการจัดทําบัญชีของธุรกิจในประเด็นตางๆ ดังน้ี

ตารางที่ 5  ปญหาที่พบในการตรวจสอบการจัดทําบัญชีของธุรกิจ

ประเด็นปญหา รายละเอียด

1. ปญหาเกี่ยวกับเอกสาร
ที่ตองใชประกอบการ
ลงบัญชี

1.1 ไมมีเอกสารประกอบการลงบัญชี พบวากิจการซ้ือสินคาจากตางประเทศ แตไมมีใบกํากับ
     สินคาทั้งที่เห็นชัดเจนวามีเอกสารที่ไดจากภายนอก

1.2 ไมมเีอกสารหรือเอกสารไมสมบูรณ พบวามรีายการรับ-จายเงนิยมืกรรมการท่ีไมไดเกดิขึน้
จริง งบการเงินไมปรากฏรายจายคาจางทําบัญชี คาตรวจสอบบัญชี สงผลใหงบการเงิน
แสดงรายการไมสอดคลองกับขอเท็จจริง

1.3 ปญหาเอกสารไมครบถวน ไมสมบูรณ ไมนาเช่ือถือ ขาดขอมูลอันเปนสาระสําคัญ พบวา  
   กิจการซื้อสินคาหรือใชบริการจากบุคคลธรรมดา โดยผูขายสินคาหรือผูใหบริการ
     ออกเอกสารการรับเงินเปนบิลเงินสดที่ไมมีเลมที่ เลขท่ีเอกสาร ขณะท่ีผูซื้อหรือผูใชบริการ 
   ก็ไมไดขอสําเนาบัตรประชาชนหรือจัดทําใบสําคัญจายใหกับผูขายสินคาหรือผูใหบริการ
     ลงชื่อรับรองในเอกสาร เปนตน

1.4 มีเอกสารแตไมบันทึกบัญช ี พบวาเจาของกิจการสงมอบเอกสารประกอบการลงบัญชี 
     แตผูทําบัญชีหรือสํานักงานบัญชีไมไดนํามาบันทึกบัญชี

2. ปญหาเกีย่วกบัการบญัชี
ที่ตองจัดทํา

เปนปญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดทําบัญชีไมครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด  กลาวคือ ไมจัดทํา
บัญชีรายวันบัญชีแยกประเภท และบัญชีสินคา ตัวอยางที่พบ ไดแก กิจการสงเอกสารบัญชี
ใหผูทาํบญัชหีรอืสาํนกังานบัญชชีวงครึง่ปและปลายป สงผลใหการบันทึกบัญชใีนสมดุบัญชตีางๆ 
ไมครบถวน ไมเรียบรอยตามท่ีกฎหมายกําหนด  โดยเฉพาะพบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สวนใหญไมไดจัดทําบัญชีสินคา

3. ปญหาเกี่ยวกับ
การบันทึกบัญชี

3.1 กิจการบันทึกรายการในบัญชีไมสอดคลองกับเอกสารหลักฐานทางบัญชี ตัวอยางท่ีพบคือ
- การทําธุรกรรมกับธนาคาร ไดแก  กิจการนําเงินฝากธนาคาร-ประจํา ประเภท 6 เดือน
 แตบันทึกรายการบัญชีเปนรายการเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย 

- กิจการจายคาสินคาตามใบกํากับสินคาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพยของกิจการ
แตกิจการบันทึกจายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน  

- บันทึกรายการคาธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บเปนรายการดอกเบี้ยจาย
- บนัทกึรายการในบญัชธีนาคาร-กระแสรายวนั ซึง่เปดในนามของกจิการ โดยแสดงเฉพาะ
 ยอดคงเหลือยกมาตนป ระหวางปไมมีการบันทึกรายการรับ-จาย ทั้งที่ปรากฏรายการ
 ดังกลาวในใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร แตนําไปบันทึกรวมอยูในบัญชีเงินสดและ ณ วัน
 สิ้นงวดบัญชีกิจการจะปรับยอดบัญชีเงินฝากธนาคารกับบัญชีเงินสด เพื่อใหยอดคงเหลือ
  ในบัญชีเงินฝากธนาคารตรงกับยอดคงเหลือในใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร
- บนัทกึรายการบญัชเีปนซือ้เชือ่แตเอกสารใบเสรจ็รบัเงนิเปนการซือ้สนิคาเปนเงนิสด หรอื
 บันทึกรายการเปนขายสดแตมีเอกสารใบสงสินคา/ใบกํากับภาษี เปนการขายสินคาเปน
  เงินเชื่อ 
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3. ปญหาเกี่ยวกับ
การบันทึกบัญชี
(ตอ)

- บันทึกอาคารพาณิชยที่นําออกใหเชาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อขายโดยไมมีการคํานวณ
       คาเสื่อมราคา 

- บันทึกรายการซื้อสินทรัพยเปนคาใชจาย
- บันทึกรายการจายในสมุดรายวันจายเปนเงินสดแตเอกสารประกอบการบันทึกรายการ
   ในบญัช ีปรากฏวามกีารระบเุลขทีเ่ช็คเปนเชค็สวนตวัของกรรมการโดยไมไดบนัทกึรายการ
ที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทและกรรมการ  

- บันทึกรายการเงินใหกูยืมกรรมการเปนรายการลูกหน้ีคาหุน ซ่ึงตามเอกสารใบรับชําระคาหุน
  ระบุวากิจการไดรับชําระคาหุนครบถวนแลว เปนตน

3.2 กิจการไมบันทึกรายการบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตัวอยาง
     ที่พบ คือ

- การบันทกึรายการท่ีดนิและอาคารรวมกันทําใหคดิคาเส่ือมราคาอาคารสูงไป เชน กจิการ
       ซื้อที่ดินพรอมอาคารในแปลงเดียวกัน ราคา 7,000,000 บาท และไมไดขอคัดบันทึกการ
    ประเมินราคาทรัพยสิน (ท.ด.86) ที่สํานักงานที่ดินเพื่อประกอบการคํานวณหา
        ราคาทุนของท่ีดินและราคาทุนของอาคารท่ีแยกจากกัน  จึงบันทึกเปนราคาทุนของอาคาร 
       7,000,000 บาท ทั้งจํานวน สงผลใหการคิดคาเสื่อมราคาอาคารสูงไป  

- การคํานวณคาเสื่อมราคาของสินทรัพยไมครบถวนทุกรายการ เชน กิจการมีสินทรัพย
  ทั้งสิ้น 10 รายการ ในจํานวนดังกลาวมีสินทรัพย 2 รายการที่กิจการไมไดใชแลว ทําให
  กจิการคิดคาเสื่อมราคาเพียง 8 รายการ  
- การบันทึกคาเสื่อมราคาสินทรัพยโดยนําไปหักกับสินทรัพยโดยตรง การบันทึกดอกเบ้ีย
 เชาซื้อ รวมเปนราคาทุนของยานพาหนะท่ีเชาซื้อ ทําใหการบันทึกรายการยานพาหนะ
  และการคํานวณคาเสื่อมราคายานพาหนะสูงไป  
- การบันทึกรายการดอกเบี้ยเชาซื้อเปนคาใชจายทั้งจํานวน  ณ วันที่ทําสัญญา  
- การบันทึกรายการซ้ือสินคานําเขาจากตางประเทศแตไมปรากฏรายการกําไร (ขาดทุน)
  จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เชน กิจการซื้อสินคาจากตางประเทศเปนเงิน
 ตราตางประเทศและในงบแสดงฐานะการเงินปรากฏเจาหนี้การคาจากการคางชําระ
   คาสนิคาตางประเทศซ่ึงไดแปลงคาเปนเงินตราไทย แตในงบกําไรขาดทุนไมปรากฏรายการ
  กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
- กิจการนําเงินดาวนจากการเชาซื้อรถยนตไปบันทึกเปนคาใชจาย เปนตน

3.3 กจิการบนัทึกรายการบญัชไีมครบถวน  สวนใหญเปนรายการบญัชทีีก่จิการเปดสมดุบญัชี
     ธนาคารไว แตไมแจงสมุดบัญชีธนาคารท่ีมีท้ังหมดใหกับผูทําบัญชีทราบ ทําใหบันทึกดอกเบ้ีย
   ธนาคารไมครบถวน เชน ไมไดบันทึกรายการดอกเบ้ียรับธนาคาร ไมไดบันทึกรายการ
      ดอกเบ้ียคางรับจากเงินฝากประจําธนาคาร  ไมไดบันทึกดอกเบ้ียจาย นับแตวันผิดนัดชําระ-
        หน้ีตามสัญญากับสถาบันการเงิน หรือไมไดบันทึกดอกเบ้ียจายของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    ที่เปดในนามของกิจการ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการบันทึกรายการบัญชีที่ไมครบถวน 
    ไดแก กรณีกิจการมีรายไดจากการประมูลงานจากหนวยงานราชการ ซึ่งราชการจายเงิน
     เปนเช็คแตในงบการเงินกิจการไมปรากฏรายการเงินฝากธนาคาร เปนตน
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4. ปญหาเกี่ยวกับขอความ
และรายการที่ตองมี
ในบัญชีี

เปนปญหาที่เกิดขึ้นได หากกิจการจางผูทําบัญชีที่ไมไดจัดทําบัญชีอยางแทจริง ตัวอยางที่พบ 
คือ การบันทึกรายการในบัญชีโดยมีขอความและรายการไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เชน  
ปกดานหนาของสมุดบัญชี ไมไดระบุชื่อของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีชนิดของบัญชี สมุดรายวัน
ไมไดระบเุลขท่ีเอกสารประกอบการลงบัญช ีบญัชแียกประเภทสินทรพัย หนีส้นิ ทนุ รายไดและ
คาใชจาย ไมไดระบุรายละเอียดการเพิ่มขึ้นหรือการลดลง และปญหาเกี่ยวกับการลงรายการ
ในบัญชีเปนภาษาตางประเทศโดยไมมีภาษาไทยกํากับ หรือลงรายการเปนรหัสบัญชีโดยไมมี
คําแปลภาษาไทยกํากับ เปนตน

5. ปญหาเก่ียวกับระยะเวลา
ทีต่องลงรายการในบัญชี

เปนปญหาเกี่ยวกับการบันทึกรายการในบัญชีไมเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด เชน 
กิจการสงมอบเอกสารบัญชีใหกับผูทําบัญชีหรือสํานักงานบัญชีในชวงครึ่งปหรือปลายป  ทําให
บันทึกบัญชีเพียงครั้งเดียว ณ วันสิ้นเดือน  หรือกรณีบันทึกการจายชําระหนี้ไมถูกตองตาม
หลักฐานการจายเงิน เชน จายชําระคางวดรถตามใบเสร็จรับเงินลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557 
แตบันทึกบัญชีวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เปนตน

6. ปญหาเก่ียวกับการจัดทาํ
งบการเงิน

เปนปญหาท่ีผูทําบัญชีไมไดทําหนาที่เปนผูทําบัญชีและตรวจสอบบัญชีเบื้องตนอยางแทจริง  
ขาดประสบการณการทําบัญชี  สงผลใหเกิดการแสดงรายงานในงบการเงินไมตรงกับในบัญชี
แสดงรายการในงบการเงนิไมสอดคลองกนัไมเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เชน 

- กิจการรับเหมากอสราง มีรายจายคาเชาอุปกรณกอสรางและคาเส่ือมราคาเคร่ืองมือ
  กอสราง ซึ่งควรจัดอยูในตนทุนการบริการแตบันทึกเปนคาใชจายในการขายและบริหาร 
- แสดงรายการไมเปนไปตามรูปแบบรายการยอ เชน กิจการท่ีดําเนินธุรกิจใหบริการหองพัก
(ใหเชาหองพักพรอมเฟอรนิเจอรและคาสาธารณูปโภค) แตงบการเงินปรากฏรายการ
รายไดเพียงรายการเดียว  ไมไดแยกแสดงรายไดคาเชาและรายไดจากการใหบริการ

- การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินไมเพียงพอไมเปนไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินไมสอดคลองกับหลักฐานทางบัญชี เปนตน

7. ปญหาอื่นๆ 7.1 เกิดจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี ไดแก
- การจัดหาผูทําบัญชีที่มีไมมีคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
- ไมขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารไว ณ สถานที่อื่น  
- ไมขออนุญาตเปลี่ยนรอบปบัญชี 
- ไมแจงบัญชีและเอกสารสูญหายหรือเสียหาย  ตัวอยางที่พบ คือ  เกิดเหตุการณนําทวม
หรอืไฟไหม ทาํใหเอกสารทางบญัชี ทีก่จิการเกบ็ไวไดรบัความเสยีหาย แตผูมหีนาทีจ่ดัทาํ
บัญชีไมแจงใหสารวัตรบัญชีทราบ เปนตน

7.2 เกดิจากการไมปฏบิตัติามกฎหมายของผูทาํบญัช ีไดแก การแจงขอมลูการรับทาํบัญชแีละ
แจงยกเลิกการเปนผูทําบัญชี  การแจงพัฒนาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพ การแจงเปล่ียนแปลง
ขอมูลผูทําบัญชี  ปญหาท่ีสําคัญของผูทําบัญชีอีกประการ คือ ปญหาจรรยาบรรณของ
ผูทาํบญัช ี สวนผูตรวจสอบและรบัรองบญัชพีบวามสีถิตกิารรบัทาํบัญชเีปนจาํนวนมากเกนิ
ความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานได

    
ที่มา: ดัดแปลงจาก สุภาพร  รุงรําพรรณ (2557)
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บทสรุปและขอเสนอแนะ
 ผูทําบัญชีมีหนาท่ีใหคําแนะนําตางๆ กับผูมีหนาท่ีจัดทํา
บัญชีและตามเอกสารการบัญชี ตลอดจนตองทําหนาที่เปน
ผูตรวจสอบบัญชีเบื้องตนกอนที่จะใหผูสอบบัญชีรับรอง
งบการเงิน ผูทําบัญชีควรศึกษาเทคนิคหรือวิธีทําบัญชีใหถูกตอง
เขารับการอบรมพัฒนาความรูทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวของ
อยางตอเนื่อง และแจงใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีทราบประเด็น
ตางๆ ที่มีผลกระทบตอการทําบัญชีเพื่อจะไดปรับตัวไดทัน
ตอการเปล่ียนแปลงน้ันๆ และกอนท่ีผูทําบัญชีจะรับทําบัญชี 
ตองมั่นใจวามีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจนั้นๆ ไมควรรับทําบัญชีเกินกําลังที่จะทําบัญชีไดอยางมี
คุณภาพ ควรนําซอฟตแวรทางการบัญชีมาชวยในงานดาน
บัญชี เพื่อใหประหยัดเวลาในการทํางานดานบัญชี ไดขอมูลที่
ถกูตอง ชวยลดความซบัซอนในการทาํงาน สามารถเกบ็ขอมลู
ไดครบถวนและชวยใหไดรับขอมูลทางการเงินและบัญชีได
รวดเรว็ขึน้ สิง่สาํคญัคอื ผูทาํบญัชตีองปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะบัณฑิตสาขาบัญชีที่
จบใหม รับจางเปนผูทําบัญชีโดยข้ึนทะเบียนเปนผูทําบัญชี
ทั้งที่ตนไมมีความรูความสามารถ หรือไมมีประสบการณที่
มากเพียงพอ ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการทําบัญชี  ซ่ึงมีโทษปรับ
และโทษอาญาตาม พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
สงผลเสียตอชื่อเสียงของตนเองและภาพลักษณของวิชาชีพ
บัญชี
 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองใหความรวมมือสงมอบ
เอกสาร หลกัฐานท่ีใชบนัทกึบญัชทีีค่รบถวน และจัดหมวดหมู
เอกสารใหถกูตองเพือ่ความสะดวกและรวดเรว็ใหกบัผูทาํบญัช ี
หากกิจการไดรบัคาํแนะนาํจากผูทาํบญัชเีกีย่วกบัการจัดระบบ
การจัดเก็บเอกสาร และการวางระบบบัญชีใหกับกิจการ  
จําเปนอยางยิ่งที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีจะตองชวยสงเสริม
สนับสนุน ลงมากํากับดูแลและรวมแกไขปญหาดวยตนเอง 
นอกจากนี ้ควรศกึษา ตดิตามขอมลูดานบญัชแีละภาษเีพือ่จะ
ไดปรับปรุงแกไขใหทันตอเหตุการณ สิ่งสําคัญควรจางผูทํา
บัญชีท่ีมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ
การทําบัญชีอยางแทจริง
 จากพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พบวา ไมวา
จะเปนกจิการขนาดใดๆ กต็าม  จดทะเบยีนหรอืไมจดทะเบยีน 
กฎหมายบังคับใหตองมีการจัดทําบัญชี  ดังน้ัน หากตองการท่ี
จะทําธุรกิจการคาใหเจริญเติบโตกาวหนาตอไปในอนาคต
ผูประกอบการควรเตรียมความพรอม และความรูตางๆ ท่ีจําเปน
กอนเริ่มดําเนินธุรกิจ เชน ความรูดานการบัญชี  ความรูดาน
ภาษีอากรและกฎหมายตางๆ เกีย่วของ รูจกัหนวยงานท่ีธรุกิจ

ตองเขาไปเก่ียวของ ตระหนักรับรูถึงหนาท่ีของผูมีหนาท่ี
จดัทาํบญัชี และดําเนนิการใหถกูตองตามกฎหมาย และไมควร
ผลักภาระในการทําบัญชีใหเปนงานของผูทําบัญชีเพียง
ฝายเดียว เพราะผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองมีหนาที่และความ
รับผิดชอบท่ีจะตองใหความรวมมือกับผูทําบัญชี ในการ
สงมอบเอกสาร หลักฐานท่ีใชบันทึกใหถูกตอง สําหรับ
สํานักงานบัญชีควรเปล่ียนบทบาทจากผูใชแรงงานในการ
บันทึกบัญชีมาเปนผูใหคําปรึกษาซึ่งนาจะเปนประโยชนตอ
ธุรกิจมากกวา บทบาทของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ ควรใหความรู
แกผูประกอบการ และผูทําบัญชี เรื่องการจัดทําบัญชีตาม
กฎหมาย เนนการจดัเกบ็เอกสารทางบญัชี  การวางระบบบญัช ี
เพื่อการควบคุมภายในที่ดีและงายตอการบันทึกบัญชีที่
เห็นเปนรูปธรรม และสามารถนําไปปรับใชไดจริง เชน ให
ผูเขาอบรมไดลงมือปฏิบัติ (Work Shop)  โดยการจําลอง
สถานการณตางๆ เปนตน  บทบาทของสถานศึกษาควรจัดการ
เรยีนการสอน ทีมุ่งเนนการใชคอมพวิเตอรในงานบญัชคีวามรู
ดานการบัญชีภาษีอากร โดยเนนการฝกปฏิบตัมิากกวาทฤษฏี 
และเสนอใหความรูเรื่องบทลงโทษที่จะไดรับ มีการลงโทษ
ผูกระทําผิดอยางจริงจัง เปนกรณีศึกษาใหกับผูมีหนาที่
จัดทําบัญชีและผูทําบัญชี เพื่อจะไดตระหนักถึงเร่ืองเหลานี้
มากย่ิงข้ึน
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