
โดย
นางสาวประภารัตน์  ศรีวรพงษ์พันธ์



• พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓

– ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี

– ผู้ท าบัญชี

– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

– มาตรฐานการบัญชี

• พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๓๗

- มาตรฐานบัญชี

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒

- ความผิดมูลฐาน (๔), (๒๖)

- ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสยั

- ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 
• พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ -

มาตรา ๕๖, มาตรา ๓๑๒

• ประมวลรัษฎากร 
- มาตรา ๓๗ ตร,ี มาตรา ๓๗, มาตรา ๓๗ ทว,ิ มาตรา ๙๐/๔ 

• ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่น
งบการเงิน



• พระราชบัญญัติบัญชี พ.ศ.๒๕๔๓ 

มาตรา ๙ ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องจัดให้มีการท าบัญชีนับแต่วันเริ่มท าบัญชี 
ดังต่อไปนี้เป็นต้นไป

(๑) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้เริ่มท า
บัญชีนับแต่วันที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดนั้น 
ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

มาตรา ๑๑ (วรรค ๔)
งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต เว้นแต่งบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย์ หรือรายได้ รายการใดรายการหนึ่งหรือ
ทุกรายการ ไม่เกินที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง



• พระราชบัญญัติบัญชี พ.ศ.๒๕๔๓ 

มาตรา ๑๒ ในการจัดท าบัญชี ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องส่งมอบเอกสารที่
ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้แก่ผู้ท าบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้บัญชีที่จัดท า
ขึ้นสามารถแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
ที่เป็นอยูต่ามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี

มาตรา ๑๙ ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องจัดให้มีผู้ท าบัญชีซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา ๗ (๖) เพื่อจัดท าบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ และมี
หน้าที่ควบคุมดูแลผู้ท าบัญชีใหจ้ัดท าบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๐ ผู้ท าบัญชีต้องจัดท าบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่เป็นอยู่
ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน



• พระราชบัญญัติบัญชี พ.ศ.๒๕๔๓

ค านิยามมาตรฐานบัญชีตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓

"มาตรฐานการบัญชี” หมายความว่า หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปหรือมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

• พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๔๗

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีมีอ านาจหน้าที่
ก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดท าบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น

มาตรา ๓๘ ผู้ใดจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตจากสภา
วิชาชีพบัญชี 



• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๓
“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า 
(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระท าโดย

ทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพยซ์ึ่งกระท าโดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบ
หรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของสถาบันการเงินนั้น

(๒๖) ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีตามประมวลรัษฏากร
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้

ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพียงครั้ง
เดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระท าธุรกรรมดังกล่าว
ด้วย 



• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด” หมายความว่า
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือ

ความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระท าซึ่งเป็นความผิด
มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้ใช้
เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจ าหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่ง
เงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ

(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒)
ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีจ าหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยน

สภาพไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปบุคคลใด หรือ
ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด



• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๕ ผู้ใด
(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเพื่อ

ซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะ
หรือหลังการกระท าความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน 
หรือ

(๒) การกระท าใดๆ เพ่ือปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่ง
ที่ตั้ง การจ าหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิด 

(๓) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือ
ใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด ผู้นั้นกระท าความผิด
ฐานฟอกเงิน 



• พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ (ความผิดมูลฐานที่ ๔)

มาตรา ๕๖ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือ
มาตรา ๓๔ จัดท าและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทต่อส านักงานดังต่อไปนี้

(๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
(๒) งบการเงินประจ างวดการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น

แล้ว
(๓) รายงานประจ าปี
(๔) รายงานการเปิดเผยข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริษัทตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด
งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ

วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด การก าหนดดังกล่าวให้ค านึงถึง
มาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่า
ด้วยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วด้วย



• พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕(ความผิดมูลฐานที่ ๔) 

มาตรา ๓๑๒ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ กระท าหรือยินยอมให้กระท าการดังต่อไปนี้

(๑) ท าให้เสียหาย ท าลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชีเอกสาร 
หรือหลักประกันของนิติบุคคลดังกล่าวหรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลดังกล่าว

(๒) ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความส าคัญในบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคล 
หรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น หรือ 

(๓) ท าบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ตรงต่อความเป็น
จริง

ถ้ากระท าหรือยินยอมให้กระท าเพื่อลวงให้นิติบุคคลดังกล่าวหรือผู้ถือหุ้นขาด
ประโยชน์อันควรได้ หรือลวงบุคคลใดๆ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท



• ประมวลรัษฏากร (ความผิดมูลฐานที่ ๒๖)

มาตรา ๓๗ ตรี ความผิดตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗ ทวิ หรือมาตรา ๙๐/๔ ที่
ผู้กระท าความผิดเป็นผู้มหีน้าที่เสียภาษีอากรหรือน าส่งภาษีอากร และเป็นความผิดทีเ่กี่ยวกบั
จ านวนภาษีอากรท่ีหลกีเลี่ยงหรือฉ้อโกงตัง้แตส่ิบล้านบาทตอ่ปีภาษีขึ้นไป หรือจ านวนภาษอีากร
ที่ขอคืนโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออบุาย หรือโดยวิธีการอื่นใดท านองเดียวกัน ตั้งแต่สองล้าน
บาทต่อปีภาษีขึ้นไป และผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือน าสง่ภาษีอากรดงักลา่วไดก้ระท าใน
ลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือเป็นเครือข่าย โดยสร้างธุรกรรมอันเปน็เทจ็หรือปกปิดเงินได้พึง
ประเมินหรือรายได้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากร และมีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้น
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเพื่อมิให้ตดิตามทรัพย์สินนั้นได้ ให้ถือว่าความผิด
ดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เมื่ออธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความผิดทางภาษีอากรที่เข้า
ข่าย ความผิดมูลฐานส่งข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องให้ส านักงานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิแลว้ 
ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิต่อไป
( พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ๒ เม.ย. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป )



• ประมวลรัษฏากร (ความผิดมูลฐานที่ ๒๖)

มาตรา ๓๗ ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึง
เจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท

(๑) โดยเจตนาแจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จ หรือตอบค าถามด้วย
ถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
อากรหรือเพื่อขอคืนภาษีอากรตามลักษณะนี้ หรือ

(๒) โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดท านองเดียวกัน 
หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือขอคืนภาษีอากรตามลักษณะ
นี้” 
(พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ.๒๕๕๙ ใช้บังคับ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป )

มาตรา ๓๗ ทวิ ผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นตามลักษณะนี้ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”



• ประมวลรัษฏากร (ความผิดมูลฐานที่ ๒๖) 

มาตรา ๙๐/๔ บุคคลดังต่อไปนี้ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท

(๑) ผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบก ากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไม่มีสิทธิที่จะออก
เอกสารดังกล่าวตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง หรือ มาตรา ๘๖/๑ 

(๒) ตัวแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักร โดยเจตนา
หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบก ากับภาษีโดยไม่มีสิทธิตาม
มาตรา ๘๖/๒ วรรคหนึ่ง

(๓) ผู้ออกใบก ากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไม่มีสิทธิจะออก เอกสาร
ดังกล่าวตามมาตรา ๘๖/๑๓

(๔) ผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยง
ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ลงรายการ หรือลงรายการเป็นเท็จในรายงานตามมาตรา ๘๗ หรือ
ตามที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา ๘๗/๑ 



• ประมวลรัษฏากร (มาตรา ๙๐/๔)

(๕) ผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยง
ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ออกใบก ากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ หรือใบแทนเอกสาร
ดังกล่าว

(๖) ผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม กระท าการใด ๆ โดยความเท็จ โดยฉ้อโกง
หรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใด ท านองเดียวกัน”

(พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ ๒๕ ก.พ. 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

(๗) ผู้ประกอบการโดยเจตนาน าใบก ากับภาษีปลอม หรือใบก ากับภาษีที่ออก
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปใช้ในการเครดิตภาษี



• ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน 
พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบที่ใช้ในการยื่นงบการเงินให้ใช้แบบน าส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช.๓) ซึ่ง
จะต้องมี หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กรรมการผู้มีอ านาจกระท า
การแทนบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการด าเนิน
กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
แล้วแต่กรณี ต้องลงลายมือชื่อรับรองและประทับตรา 



• ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน 
พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๕ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ ลงลายมือชื่อในงบการเงิน แบบ ส.บช.๓ และแบบ 
ส.บช.๓/๑

(๑) หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
(๒) กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด
(๓) ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 

หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
การลงลายมือชื่อในงบการเงินให้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้า



• ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน 
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ข้อ ๔ ให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด 
บริษัทมหาชนจ ากัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ยื่นงบการเงินและรายงานการ
สอบบัญชีทางอิเล็คโทรนิกส์  (DBD e-Filing) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๗ การยื่นงบการเงินทางอิเล็คโทรนิกส์  (DBD e-Filing) ให้ผู้มีหน้าที่จัดท า
บัญชี ใช้ User และ Password ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แทนการลง
ลายมือชื่อในงบการเงิน รายงานประจ าปี ส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบ 
ส.บช.๓ และแบบ ส.บช.๓/๑



• ประมวลรัษฎากร
มาตรา ๗ บรรดารายการ รายงาน หรือเอกสารอื่นซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องท ายื่นนั้น ให้กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการ
เป็นผู้ลงลายมือชื่อ



บุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓

– ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี
ผู้ประกอบการจริงแต่ไม่ได้จัดท าบัญชีชุดเดียว

ผู้ประกอบการจริงแต่มีพฤติการณ์กระท าความผิด ผลคือลงบัญชีเป็นเท็จ 
งบการเงินเป็นเท็จ

ผู้ประการไม่จริง แต่จัดท างบการเงินเป็นเท็จ 

– ผู้ท าบัญชี

– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


