
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และ 

พรบ.การบญัชี พ.ศ. 2543 เกีย่วกับการค้างาช้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย  กรมพฒันาธุรกิจการค้า 



สารบญั 

                                                   หน้า 

บทที่ 1  กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจต้องจดทะเบียน ผู้ประกอบพาณิชยกิจ   1-1 

บทที่ 2 ประเภทการจดทะเบียนพาณิชย์       2-1 

บทที่ 3  สํานักงานทะเบียนพาณิชย์  พนักงานเจ้าหน้าที่ และนายทะเบียนพาณิชย์  3-1 

บทที่ 4  อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์   4-1 

บทที่ 5  รายละเอียดคําขอและเอกสารประกอบในการจดทะเบียนพาณิชย์   5-1 

บทที่ 6  หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจและบทกําหนดโทษ     6-1 

บทที่ 7  การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499   7-1 

           ขั้นตอนในการดําเนินคดี        7-3 

 เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการดําเนินคดี      7-5 

บทที่ 8  ผูม้ีหน้าที่จัดทําบัญชี  หน้าที่ของผู้มีหน้าที่จัดทาํบัญชี    8-1 

บทที่ 9  การจัดทําบัญชี         9-1 

บทที่ 10  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี             10-1 

บทที่ 11  งบการเงิน                11-1 

บทที่ 12  สารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชี             12-1 

บทที่ 13  อํานาจหน้าที่ของสารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชี           13-1 

บทที่ 14  การดําเนินคดีการตรวจสอบบัญชีงาช้าง             14-1 

 

 



ภาคผนวก 

                                                   หน้า 

ภาคผนวก ก. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 (ฉบับสมบูรณ์)    ก-1 

ภาคผนวก ข. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ข-1 

  (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

ภาคผนวก ค. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ ค-1 

  (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

ภาคผนวก ง. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย์   ง-1 

  แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 

ภาคผนวก จ. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย์   จ-1 

  แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553 

ภาคผนวก ฉ. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจ  ฉ-1 

  ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

ภาคผนวก ช. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจ  ช-1 

  ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

ภาคผนวก ซ. คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ  ซ-1 

  กําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

ภาคผนวก ฌ. คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ที่ 2/2553 เรื่อง ให้จัดส่งสถิติ   ฌ-1 

  และข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ 

ภาคผนวก ญ. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543      ญ-1 

ภาคผนวก ฎ. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับงาช้าง  ฎ-1 

  เป็นผู้มีหน้าที่จดัทําบัญชี พ.ศ. 2551 

ภาคผนวก ฏ. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทํา  ฏ-1 

  หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับวันเริ่มทําบัญชี และวิธีการจัดทําบัญชีของผู้มีหน้าที ่

  จัดทําบัญชีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ 

  เก่ียวกับงาช้าง พ.ศ. 2552 

ภาคผนวก ฐ. ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กําหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทํา ข้อความและ ฐ-1 

  รายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ 

  ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544 

ภาคผนวก ฑ. คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ 18/2552 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ  ฑ-1 

  เป็นสารวัตรใหญ่บัญชี และแต่งต้ังสารวัตรบัญชี 



บทที ่1 
 

กิจการค้าที่เป็นพาณชิยกิจต้องจดทะเบียนพาณชิย ์ 
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ 

1. ความหมายของ “พาณชิยกิจ” 
 พาณชิยกิจ หมายถึง กิจการในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการ 
หรืออย่างอ่ืนที่ทําเป็นการค้า 

2. กิจการค้าทีเ่ปน็พาณิชยกิจทีต่้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปน้ีในทุกท้องที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
 (1) การทําโรงสีข้าว และการทําโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร  
 (2) การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้น     
ในวันหน่ึงวันใดขายได้เป็นเงินต้ังแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็น
เงินต้ังแต่ 500 บาทข้ึนไป 
 (3) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทําการเก่ียวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว 
หรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้าน้ันมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหน่ึงวันใดเป็นเงินต้ังแต่ 20 บาทข้ึนไป 
 (4) การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรือ
หลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหน่ึงวันใดเป็นเงินต้ังแต่ 20 บาทข้ึนไป  
หรือในวันหน่ึงวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินต้ังแต่ 500 บาทข้ึนไป  
 (5) การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจําทาง การขนส่ง
โดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน  
การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายต๋ัวเงิน การธนาคาร 
การโพยก๊วน การทําโรงรับจํานํา และการทําโรงแรม 
 (6) ขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์
ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 
 (7) ขายอัญมณีหรือเคร่ืองประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
 (8) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต  
 (9) การบริการอินเทอร์เน็ต 
 (10) การให้เช่าพ้ืนที่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
 (11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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 (12) ผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์
ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 
 (13) การให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้อินเทอร์เน็ต 
                       (14) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
                       (15) การให้บริการเคร่ืองเล่นเกมส์ 
                       (16) การให้บริการตู้เพลง 
                       (17) โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการทําหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก 
การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
 ในกรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
บริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากัด ประกอบพาณิชยกิจตาม (1)-(5) จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
แต่หากประกอบพาณิชยกิจตาม (6)-(17) จะไม่ได้รับการยกเว้น ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
 พาณิชยกิจตามลําดับที่ (8)-(11) ถือเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

3. พาณชิยกิจที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณชิย์  
 การประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 มาตรา 7 จึงที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  
 (1) การค้าเร่  การค้าแผงลอย 
 (2) พาณิชยกิจเพ่ือการบํารุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล 
 (3) พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังขึ้น 
 (4) พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม  
 (5) พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 
 (6) พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา      

4. ผูป้ระกอบพาณชิยกิจ   
 ผู้ประกอบพาณิชยกิจ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งประกอบพาณิชยกิจ
เป็นอาชีพปกติ และให้หมายความรวมถึงผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด กรรมการ หรือ
ผู้จัดการด้วย  
 หากผู้ประกอบพาณิชยกิจในกิจการใดกิจการหน่ึงมีหลายคน กฎหมายกําหนดให้
เจ้าของกิจการหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจดทะเบียนพาณิชย์และปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
 ผู้เยาว์จะเป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนได้เมื่อปรากฎว่า
ผู้เยาว์มีอายุไม่น้อยกว่าสิบสองปี และได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม 
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 ผู้ประกอบพาณิชยกิจ จําแนกได้เป็น 8 ประเภท ดังนี้ 
(1) กิจการค้าที่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ  

   ผู้ประกอบพาณิชยกิจ คือ เจ้าของกิจการ ในกรณีมีการต้ังผู้จัดการดําเนินกิจการ
แทน ผู้ประกอบพาณิชยกิจให้หมายความรวมถึงผู้จัดการด้วย 
  (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญซ่ึงไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
   ผู้ประกอบพาณิชยกิจ คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิดในห้าง
หุ้นส่วนน้ันทุกคน ในกรณีมีการต้ังผู้จัดการดําเนินการแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจให้หมายความรวมถึง
ผู้จัดการด้วย 
  (3) กิจการร่วมค้าหรือคณะบุคคลซ่ึงมีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ             
ไม่จดทะเบียน 
   ผู้ประกอบพาณิชยกิจ เป็นไปตาม (2) 
  (4) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  
  ผู้ประกอบพาณิชยกิจ คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  
และรวมถึงผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิดและรวมถึงหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด แล้วแต่กรณี 
  (5) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด   
  ผู้ประกอบพาณิชยกิจ คือ บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด และรวมถึง
กรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี 
  (6) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่เปิดสํานักงานสาขาประกอบ
พาณิชยกิจในประเทศไทย และแต่งตั้งผู้จัดการดําเนินงานในสํานักงานสาขา  
  ผู้ประกอบพาณิชยกิจ คือ นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กรรมการ 
หรือผู้จัดการสาขาในประเทศไทย 
 (7) วิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
 ผู้ประกอบพาณิชยกิจ คือ วิสาหกิจชุมชนหรือผู้มีอํานาจทําการแทนวิสาหกิจชุมชน  
 (8) นิติบุคคลประเภทอ่ืน หมายถึง นิติบุคคลประเภทอ่ืนตามที่มีกฎหมายเฉพาะ
บัญญัติไว้  
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                                                 บทที ่2 
 

ประเภทการจดทะเบยีนพาณชิย์ 
 
1. การจดทะเบียนพาณชิย์มี 3 ประเภท ได้แก ่

1.1 จดทะเบยีนพาณชิย์ (ตั้งใหม่) 
  ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน  30 วัน นับต้ังแต่วัน
เริ่มประกอบพาณิชยกิจ 

1.2 จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ 
  ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้อง
ย่ืนขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียน    
ไว้เดิม ได้แก่ 
 (1) ช่ือหรือที่อยู่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
 (2) ช่ือที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ  
 (3) ชนิดแห่งพาณิชยกิจ  
 (4) จํานวนเงินทุนที่นํามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ 
 (5) ที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญ่ 
 (6) ช่ือและที่อยู่ของผู้จัดการ 
 (7) ที่ต้ังสํานักงานสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง 
   (8) ผู้เป็นหุ้นส่วน จํานวนเงินลงหุ้น และจํานวนเงินทุนของห้างหุ้นส่วน 
 (9) จํานวนเงินทุน จํานวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัทจํากัด จํานวนและมูลค่า
หุ้นที่บุคคลแต่ละสัญชาติถืออยู่ 
 (10) รายการอ่ืน ๆ   

1.3 การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
 เมื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจเลิกประกอบพาณิชยกิจต้องย่ืนขอจดทะเบียน ภายใน   
30 วัน นับต้ังแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ 

2. การยื่นคําขอจดทะเบยีน 
 เมื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจเริ่มประกอบกิจการอันอยู่ในข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
ให้ย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์โดยใช้แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) ซึ่งขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th มากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงแล้วย่ืนคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอจํานวน 1 ชุด ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ในเขตที่สํานักงานแห่ง
ใหญ่ต้ังอยู่ 
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 การย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะไปยื่น
ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนไปย่ืนแทนก็ได้ โดยแนบหนังสือมอบอํานาจด้วย 
 เมื่อย่ืนคําขอแล้ว ถ้านายทะเบียนพาณิชย์เห็นว่าถูกต้องก็ให้ชําระค่าธรรมเนียมรับจด
ทะเบียนและออกใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) ให้ไว้เป็นหลักฐาน 
 ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ จากที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ไว้แล้ว หรือ
ต้องการเลิกประกอบพาณิชยกิจ ให้ใช้แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) และให้กรอกรายการให้
ครบถ้วนถูกต้องแล้วย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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บทที่ 3 
 

สํานักงานทะเบียนพาณชิย์  พนักงานเจ้าหน้าที่ และนายทะเบยีนพาณชิย์ 
 

1. สํานกังานทะเบียนพาณชิย์ 
               สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ มีดังต่อไปน้ี                             

(1) สํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ต้ังอยู่ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีหน้าที่กํากับดูแลการจดทะเบียนพาณิชย์ และรวบรวมสถิติผลการจดทะเบียนพาณิชย์       
ทั่วประเทศ 
 (2) สํานักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร  
                          (2.1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สังกัดกรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่ ณ ศาลาว่า
การกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสํานักงานแห่งใหญ่
ต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
                          (2.2) สํานักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์
ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในท้องที่สํานักงานเขตน้ัน ๆ 
                  (3) สํานักงานทะเบียนพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เมืองพัทยา เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสํานักงาน
แห่งใหญ่ต้ังอยู่ในท้องที่จังหวัดน้ัน หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี 
 
2. พนกังานเจ้าหนา้ที่และนายทะเบยีนพาณชิย์  
 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์  
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การต้ัง
สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552  
ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 ได้ออกประกาศต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่
และนายทะเบียนพาณิชย์ไว้ดังน้ี 
  (1) ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนธุรกิจ ผู้อํานวยการสํานักบริการข้อมูลธุรกิจ 
ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายและคดี ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบธุรกิจ และข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 5 ปีและระดับชํานาญงานขึ้นไป ประเภท
วิชาการต้ังแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไปในสังกัดสํานักทะเบียนธุรกิจ สํานักบริการข้อมูลธุรกิจ สํานัก
กฎหมายและคดี และสํานักตรวจสอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย์เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ทั่วราชอาณาจักร 
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 (2) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อย
กว่า 5 ปีและระดับชํานาญงานข้ึนไป ประเภทวิชาการต้ังแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไปในสังกัดสํานักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ในเขตท้องที่จังหวัดน้ัน 
 (3) กรณีไม่มีข้าราชการพลเรือนสามัญตาม (2) หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตามลําดับต่อไปน้ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ คือ  
  (3.1) พาณิชย์จังหวัด  หรือ 
  (3.2) ผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดสําหรับกรณีที่พาณิชย์จังหวัดไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ 
  (3.3) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการต้ังแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไปใน
สังกัดสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเรียงตามลําดับอาวุโสสําหรับกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์
จังหวัดหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 (4) ข้าราชการกรุงเทพมหานครต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไปซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย พนักงานเมืองพัทยาต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไปซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมาย เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
ภายในเขตอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 
 (5) ผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้อํานวยการสํานักป้องกันปราบปรามและ
ควบคุมไฟป่า และผู้อํานวยการกองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญากรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์เพ่ือปฏิบัติงานในเขตท้องที่
กรุงเทพมหานคร 
 (6) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้ังแต่ระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการข้ึนไปใน
สังกัดสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า สํานักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า และกองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่า
และพืชป่าตามอนุสัญญากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงาน
ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร 
 (7) ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 ถึง 16 ผู้อํานวยการสํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ผู้อํานวยการ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลําปาง 
และผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุ
พืช เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์เพ่ือปฏิบัติงานในเขตท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์นั้น    
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 (8) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้ังแต่ระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการข้ึนไปใน
สังกัดสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 ถึง 16 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี สํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์
ที่ 13 สาขาลําปาง และสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธ์ุพืช เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานในเขตท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์น้ัน 
 (9) พนักงานเทศบาลต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมายเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
ภายในเขตอํานาจหน้าที่ของเทศบาลน้ัน 
 (10) พนักงานส่วนตําบลต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมายเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 ภายในเขตอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน 
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บทที่ 4 
 

        อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย ์
 
1. ความหมายของ “พนักงานเจ้าหน้าที่”  

     พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งต้ังให้เป็นผู้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

 
2. อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
    พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ดังน้ี 
                       (1) เข้าไปทําการตรวจสอบในสํานักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจเพ่ือให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ในระหว่างเวลาทํางาน (มาตรา 17) 
                       (2) ให้ตรวจดูหรือคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารเก่ียวกับการจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เมื่อมีผู้ร้องขอและได้เสียค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงแล้ว (มาตรา 18) 
 
3. ความหมายของ “นายทะเบียนพาณิชย์”  
   นายทะเบียนพาณิชย์ หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งต้ังให้เป็นผู้มี
หน้าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
   (1) รับจดทะเบียนพาณิชย์และออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน (มาตรา 14) 
                          (2) ออกคําสั่งเรียกผู้ประกอบพาณิชยกิจมาสอบสวนข้อความอันเก่ียวกับการจดทะเบียน 
(มาตรา 17)      
    (3) เข้าไปทําการตรวจสอบในสํานักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ในระหว่างเวลาทํางาน (มาตรา 17)  
                         สําหรับข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ มีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ.2499 เฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นโรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทํา
หัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
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บทที่  5 
รายละเอียดคําขอและเอกสารประกอบในการจดทะเบียนพาณิชย ์

 ในการจดทะเบียนพาณิชย์แต่ละประเภท ผู้ขอจดทะเบียนต้องเตรียมคําขอและเอกสาร
ประกอบสําหรับการจดทะเบียนเรื่องน้ันๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 
ดังต่อไปน้ี 

ลําดบัที ่ ประเภทการจดทะเบยีน คําขอ เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
1. จดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่)      

     1.1 บุคคลธรรมดา 
แบบ ทพ.  

1. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ              
2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
3. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบ
เอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 
     (3.1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ังสํานักงาน
แห่งใหญ ่   
     (3.2) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้าบ้าน  หรอืสําเนาสญัญาเช่าโดยมีผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิเป็นผู้ให้ความยินยอม   
     (3.3)  แผนที่แสดงสถานทีซ่ึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และ
สถานที่สําคญับริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป    

   4. หนังสือมอบอํานาจ  (ถ้ามี) 
5. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
6. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี  
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ 
ระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง ให้ส่งสําเนาหนังสือ
อนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ิของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือ
สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการ
ซื้อขายจากต่างประเทศ 
7. กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ เครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญมณ ีต้องดําเนินการและใหต้รวจสอบและ
เรียกหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน โดยเชิญผูป้ระกอบ
พาณิชยกิจมาให้ข้อเทจ็จริงของแหล่งทีม่าของเงินทุน หรอื
ช้ีแจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกลา่วแทนก็ได้ 
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ลําดบัที ่ ประเภทการจดทะเบยีน คําขอ เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
     
       1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

      1.3 คณะบุคคล 

      1.4 กิจการร่วมค้า 

แบบ ทพ. 1. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
3. หนังสือหรอืสัญญาจัดต้ังห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ 
คณะบุคคล 
4. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญ ่
5. สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอม
เป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขท่ีบ้านหรือสําเนาสัญญาเช่า โดยมี
ผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอ่ืนที ่ 
ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็นผู้ให้ความยินยอม 
6. แผนทีแ่สดงที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญแ่ละสถานที ่
สําคญับริเวณใกล้เคยีงโดยสังเขป 
7. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)  
8. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
9. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า  
แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่น
วีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง  ให้ส่ง
สําเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่าย 
หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ิของสินค้าที่
ขายหรือ ให้เช่า หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวล
รัษฎากร  หรือหลักฐานการซื้อขายจาก 
ต่างประเทศ      
10. กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ 
เครื่องประดับซึง่ประดับด้วยอัญมณ ีต้องดําเนินการและให้ 
ส่งเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 
       (10.1) ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวน 
เงินทุน  โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาใหข้้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของเงินทุน หรือช้ีแจงเป็นหนังสือพร้อมแนบ
หลักฐานดังกลา่วแทนก็ได้ 
       (10.2) หลักฐานหรือหนังสือช้ีแจงการประกอบอาชีพ
หุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด หรือกรรมการผู้มี
อํานาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท แล้วแต่กรณี 
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ลําดบัที ่ ประเภทการจดทะเบยีน คําขอ เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
   11. กรณีกิจการร่วมค้าให้แนบหนังสือรับรองรายการจด

ทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด แล้วแต่กรณ ี

       1.5 นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

แบบ ทพ. 1. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ 
2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ 
3. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญ่     
4. สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอม
เป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน หรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอ่ืนที่ผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็นผู้ให้ความยินยอม 
5. แผนที่แสดงที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญแ่ละสถานที่สําคญั
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป               
6. สําเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งมี
รายการเก่ียวกับช่ือ วัตถุที่ประสงค์  ทุน ที่ต้ังสํานักงาน 
รายช่ือกรรมการ และอํานาจกรรมการ 
7. หนังสือแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศ 
8. ใบอนุญาตทํางานของผู้รับผิดชอบดําเนินกิจการใน
ประเทศ (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) 
9. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือหนังสือ
รับรองการใช้สิทธิตามสนธิสัญญา (ถ้ามี) 
 เอกสารตามข้อ (6) และ ข้อ (7) หากทําขึ้นใน
ต่างประเทศ  จะต้องมีคํารับรองของโนตารีพับบลิคหรือบุคคล
ซึ่งกฎหมายของประเทศน้ันๆ ต้ังให้เป็นผู้มีอํานาจรับรอง
เอกสารพร้อมด้วยคํารับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือ
สถานทูตไทย 
10.  หนังสือมอบอํานาจ  (ถ้ามี) 
11. สาํเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้าม)ี 
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ลําดบัที ่ ประเภทการจดทะเบยีน คําขอ เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1.6 ห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคลและห้าง หุ้นส่วน
จํากัด)  บริษัทจํากัด และ
บริษัทมหาชนจํากัด   ที่ประกอบ
พาณิชยกิจชนิดที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ทพ. 

13. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่าแผ่นซีดี  
แถบบันทกึวีดิทัศน์ แผ่นวีดิทศัน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์  
ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง ให้ส่งสําเนา
หนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือ
ให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ิของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่า หรอื สําเนาใบเสรจ็รับเงินตามประมวลรัษฎากร 
หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ 
14. กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือ 
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณ ีต้องดําเนินการและให้
ส่งเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 (14.1) ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวน
เงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาใหข้้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของเงินทุน หรือช้ีแจงเป็นหนังสือพร้อมแนบ
หลักฐานดังกลา่วแทนก็ได้ 
 (14.2) หลักฐานหรือหนังสือช้ีแจงการประกอบอาชีพ
หุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัด ความรับผิดหรือกรรมการผู้มีอํานาจของ
ห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทแล้วแต่กรณี 
1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท 
2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข้อจดทะเบียน 
3. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน  
4.  กรณผีู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบ
เอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี     
     (4.1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ัง
สํานักงานแห่งใหญ ่   
     (4.2) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ 
ยินยอมเป็นเจ้าบ้าน  หรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิเป็นผู้ให้ความยินยอม    
     (4.3) แผนที่แสดงสถานทีซ่ึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ
และสถานทีส่ําคัญบริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป               
5.  หนังสือมอบอํานาจ  (ถ้ามี) 
6. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
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2. 
 
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
รายการ               
     2.1 บุคคลธรรมดา 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
      2.3 คณะบุคคล 
      2.4 กิจการร่วมค้า 
 

 
แบบ ทพ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ทพ. 
 

 
1. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
3. ใบทะเบียนพาณิชย์ 
4. สําเนาหลักฐานที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญ่ (ใช้ในกรณีแก้ไข
เพ่ิมเติมที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญ่)ได้แก่ 
 (4.1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ ต้ัง
สํานักงานแห่งใหญ่                                                 
 (4.2) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้
ความยินยอมเป็น  เจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน หรือสําเนา
สัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสาร
สิทธ์ิอย่างอ่ืนที่ผู้ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็นผู้ให้ความ
ยินยอม   
 (4.3) แผนที่แสดงที่ ต้ังสํานักงานแห่งใหญ่และ
สถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป    
5. หนังสือมอบอํานาจ  (ถ้ามี) 
6. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
 
1. สําเนาบัตรประจําตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการ 
2.  สําเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ 

3. ใบทะเบียนพาณิชย์ 

4.  สัญญาหรือข้อตกลงแก้ไขของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคล 
5. สําเนาหลักฐานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ (ใช้ในกรณี
แก้ไขเพ่ิมเติมที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญ่) ได้แก่  
    (5.1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ังสํานักงาน
แห่งใหญ่      
     (5.2) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน หรือสําเนาสัญญาเช่า
โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอย่างอ่ืนที่ผู้
เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็นผู้ให้ความยินยอม 
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      2.5 นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ทพ. 

     (5.3) แผนที่แสดงที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่
สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป      
      (5.4) ภาพถ่ายที่ต้ังสํานักงานที่ปรากฏเลขที่บ้าน 
6.  หนังสือมอบอํานาจ  (ถ้ามี) 
7.  สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้าม)ี   
 
1. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ 
2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ 
3.ใบทะเบียนพาณิชย์ 
4. สําเนาหนังสอืแต่งต้ังผู้รับผดิชอบดําเนินกิจการในประเทศ
กรณีนิติบุคคลต่างประเทศขอเปลี่ยนแปลงผู้จัดการสาขาใน
ประเทศไทย 
5.  สําเนาหนังสือสําคญัแสดงการเปลี่ยนช่ือตัวและหรือช่ือ
สกุล  (ถ้ามี) 
6. สําเนาหลักฐานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ (ใช้ในกรณี
แก้ไขเพ่ิมเติมที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญ่) ได้แก่        
   (6.1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ัง 
สํานักงานแห่งใหญ ่                                                 
   (6.2) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน หรอืสําเนาสัญญา
เช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธ์ิอย่าง
อ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็นผู้ให้ความยินยอม             
    (6.3) แผนที่แสดงที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่
สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป                 
7. หนังสือมอบอํานาจ  (ถ้ามี) 
8.  สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้าม)ี 
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      2.6 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด 
และบริษัทมหาชนจํากัด  
ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่
กฎหมายกําหนดให้ต้อง 
จดทะเบียนพาณิชย์ 

แบบ ทพ. 1.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท 
2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข้อจดทะเบียน 
3.  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน 
4. ใบทะเบียนพาณิชย์ 

5. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบ
เอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 

    (5.1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ต้ังสํานักงาน
แห่งใหญ ่                                                            
     (5.2) สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้าบ้าน  หรือ สาํเนาสัญญาเช่าโดยมีผูใ้ห้ความ
ยินยอมเป็นผูเ้ช่า หรอืเอกสารสิทธ์ิอย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิเป็นผู้ให้ความยินยอม                                  
     (5.3) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ
และสถานทีส่ําคัญบริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป               
 (6) หนังสือมอบอํานาจ  (ถ้ามี) 
(7) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้าม)ี 

3. การจดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ           
     3.1 บุคคลธรรมดา 

แบบ ทพ. 1. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือ
ทายาทท่ีย่ืนคําขอแทน  
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ 
3. สําเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึง
แก่กรรม) 
4. สําเนาหลกัฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงช่ือแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม 
5. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
6. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้าม)ี 
 
 
 
 
 

5-7 



ลําดบัที ่ ประเภทการจดทะเบยีน คําขอ เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
    
       3.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

      3.3 คณะบุคคล 
      3.4 กิจการร่วมค้า 

แบบ ทพ. 1. สําเนาบัตรประจําตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการ  
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ 
3.  หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
4. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
 

       3.5 นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

แบบ ทพ. 1. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับผิดชอบดําเนินการใน
ประเทศ 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ 
3. หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี 
4. สําเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ 
5. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
6. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้าม)ี 
 

       3.6 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด
และบริษัทมหาชนจํากัด  

 1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัท  
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน 
3. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน 
4. ใบทะเบียนพาณิชย์ 
5. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
6. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้าม)ี 
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บทที ่6 
 

หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจและบทกําหนดโทษ 
 

1. หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
 

 หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์  พ.ศ. 2499  ดังต่อไปน้ี 

(1) ต้องขอจดทะเบียนต้ังต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบ
กิจการ (มาตรา 11) 

(2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน หรือเลิกกิจการ ให้ย่ืนขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงหรือเลิกกิจการต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลงหรือ
เลิกกิจการ (มาตรา 13) 
     (3) ต้องย่ืนคําร้องขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ภายในกําหนด 30 วันนับแต่วันที่      
ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายหรือชํารุด (มาตรา 14) 
 (4) ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบแทนไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สํานักงาน
ของตน (มาตรา 14) 
 (5)  เมื่อจดทะเบียนแล้ว ต้องจัดให้มีป้ายช่ือที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งตรง
กับช่ือที่จดทะเบียนและแสดงไว้โดยเปิดเผยที่หน้าสํานักงานแห่งใหญ่ และสํานักงานสาขา ภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียน  
 ป้ายช่ือให้เขียนเป็นอักษรภาษาไทยอ่านได้ง่ายและชัดเจน และจะมีอักษร
ต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีเป็นสํานักงานสาขาต้องมีคําว่า "สาขา" ด้วยทุกแห่ง (มาตรา 15) 
 (6) ต้องอํานวยความสะดวกตามสมควรแก่นายทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ที่เข้าไปทําการตรวจสอบในสํานักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ตามพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 (มาตรา 17) 

 
2. บทกําหนดโทษ 
                     พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 ได้กําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี 

(1) ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ หรือแสดงรายการเท็จ หรือไม่มาให้นาย
ทะเบียนพาณิชย์สอบสวน ไม่ยอมให้ถ้อยคํา หรือไม่ยอมให้นายทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
เข้าไปตรวจสถานที่ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
 กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเน่ืองกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกินหน่ึงร้อยบาท 
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (มาตรา 19) 
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(2) ไม่ขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สํานักงานใน
ที่เปิดเผยซึ่งอาจเห็นได้ง่าย ไม่จัดให้มีป้ายช่ือที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้ที่หน้าสํานักงานแห่งใหญ่ 
และสํานักงานสาขา ภายในระยะเวลาที่กําหนด มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท และ
ในกรณีอันเป็นความผิดต่อเน่ืองกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกินย่ีสิบบาทจนหว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ 

(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะถอนใบทะเบียนพาณิชย์ในกรณีที่ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจซึ่งกระทําการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระทําการทุจริต
อ่ืนใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  
 ห้ามมิให้ผู้ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์ประกอบกิจการต่อไป เว้นแต่รัฐมนตรีจะสั่งให้
รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่  (มาตรา 16) 

(4) ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดที่ถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ฝ่าฝืนยังประกอบ
กิจการต่อไป มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาทหรือจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือทั้งปรับ   
ทั้งจํา 
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บทที ่7 
 

การดําเนินคดีตามพระราชบญัญตัิทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

  สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายที่
บัญญัติว่ากรณีที่มีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือผู้ที่ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ ดังน้ัน การดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นโทษปรับ จําคุก หรือทั้งจําทั้งปรับ จึงต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้กับ
พนักงานสอบสวน ณ ท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือพนักงานสอบสวน ณ ท้องที่อันเป็นที่ต้ังของสํานักงานผู้ประกอบ
พาณิชยกิจ เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 
  โดยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งต้ังพนักงาน
เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่  9) พ.ศ. 2552 ข้อ 3 (4) ได้แต่งต้ังให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย พนักงานเมืองพัทยาต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่ง
นายกเมืองพัทยามอบหมาย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ และตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2553 ข้อ 4 (1) ได้แต่งต้ังให้พนักงานเทศบาลต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งนายกเทศมนตรีเทศบาลมอบหมาย และ 
(2) ได้แต่งต้ังให้พนักงานส่วนตําบลต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
ดังน้ัน พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ ที่ได้รับการแต่งต้ังตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว ถือ
ว่าเป็นผู้เสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษได้ 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

  1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทําความผิดกรณีการร้องเรียน หรือการตรวจพบโดยนาย
ทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499 หรือไม่ 
  2. ในกรณีตรวจพบว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ รวบรวมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการดําเนินคดี พร้อมทั้งสรุป
ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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  3. จัดทําหนังสือส่งเร่ืองไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ในสังกัดกรุงเทพมหานคร กรณีที่ต้ังสํานักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือตรวจพบการกระทําความผิด
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
       กรณีมีที่ต้ังสํานักงานผู้ประกอบพาณิชยกิจต้ังอยู่ต่างจังหวัด ให้จัดทําหนังสือส่งเรื่องไปยัง
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ในสังกัดเมืองพัทยา เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือตรวจพบการกระทําความผิดในเขตอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานน้ัน ๆ 
  4. สํานักกฎหมาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรือเมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ส่งเรื่องให้พนักงาน
สอบสวนดําเนินคดี 
  5. ร้องทุกข์ด้วยวาจา 
  6. ติดตามผลการดําเนินคดี 

อายุความในการดําเนินคดี 

  สําหรับบทกําหนดโทษเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499 จะบัญญัติไว้ในมาตรา 19 ถึง 21 โดยมาตรา 19 และ 20 จะเป็นโทษปรับสถานเดียว และมาตรา 21 
จะเป็นโทษปรับหรือจําคุก หรือทั้งปรับทั้งจํา ซึ่งอัตราโทษดังกล่าวเป็นโทษทางอาญา ดังน้ัน การนับอายุความใน
การดําเนินคดี ย่อมเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 กล่าวคือ 

(1) กรณีโทษปรับสถานเดียว ตามมาตรา 19 และ 20 มีอายุความในการดําเนินคดีหน่ึงปี 

นับแต่วันกระทําความผิด 

(2) กรณีโทษปรับหรือจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือทั้งปรับทั้งจํา ตามมาตรา 21 มีอายุความในการ

ดําเนินคดีห้าปี นับแต่วันกระทําความผิด 

สําหรับการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 สามารถแยกการกระทํา
ความผิดตามมาตราความผิด ฐานความผิด และบทกําหนดโทษ ซึ่งปรากฏในตารางเอกสารหลักฐานที่ใช้
ประกอบการดําเนินคดี ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
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ข้ันตอนในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญตัิทะเบยีนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
(กรณีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช)

ตรวจพบการกระทํา
ความผิด

รวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีใช้
ประกอบการดําเนินคดีพร้อมท้ังสรุป

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

จัดทําหนังสือส่งเร่ืองไปยังสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัดหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์
ในสังกัดเมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วน

ตําบลกรณีท่ีต้ังสํานักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือ
ตรวจพบการกระทําความผิดในเขตอํานาจหน้าท่ีของ

หน่วยงานนั้น ๆ

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจงัหวัด หรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ในสังกัดเมือง
พัทยา เทศบาล  หรือองค์การบริหารส่วนตําบลส่ง

เร่ืองให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดี

สํานักงานกฎหมาย หรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ส่งเร่ืองให้

พนักงานสอบสวนคดี

จัดทําหนังสือส่งเร่ืองไปยังกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
และนายทะเบียนพาณิชย์   ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร กรณีท่ีต้ังสํานักงาน       
ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือตรวจ

พบการกระทําความผิดในเขต
กรุงเทพมหานคร

ร้องทุกข์ด้วยวาจา

ติดตามผลการดําเนินคดี

ร้องทุกข์ด้วยวาจา

ติดตามผลการดําเนินคดี
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ข้ันตอนในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญตัิทะเบยีนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
(กรณีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช)

กรณีตรวจพบการกระทําความผิดซึ่งหน้า ตาม ป.อาญา มาตรา 80

ตรวจพบการกระทําความผิด
โดยร่วมกับพนักงานสอบสวน
ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 2 (6)

ร้องทุกข์ด้วยวาจา
ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 2 (7)

ผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมชําระค่าปรับ

พนักงานสอบสวน
ดําเนินการส่งฟ้องศาลต่อไป

คดีเป็นอันยุติ
ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 37

ผู้กระทําความผิดยินยอมชําระค่าปรับ

รวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีใช้
ประกอบการดําเนินคดีพร้อมตัว

ผู้กระทําความผิด

ส่งหลักฐานและตัวผู้กระทําความผิดให้พนักงานสอบสวน 
ณ สถานท่ีต้ังสํานักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (ท้องท่ีท่ี

เกิดเหตุ) ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 18
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เอกสารหลกัฐานที่ใชป้ระกอบการดําเนนิคดี ตามพระราชบญัญตัทิะเบยีนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 

ลําดบั 
มาตรา 
ความผดิ 

ฐานความผดิ 
บทกาํหนดโทษ เอกสารหลกัฐานประกอบการดําเนนิคด ี

มาตรา อัตราโทษ (ใหพ้จิารณาตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณี) 
1 11 

หรือ 
13 

ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใด 
(1) ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
- มาตรา 11 ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดไม่ยื่นคําขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่เริ่มประกอบ
ธุรกิจ 
- มาตรา 13 ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดไม่ยื่นคําขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ หรือไม่จดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเลิกพาณิชยกิจ 
- มาตรา 6 ให้ถือกิจการดังต่อไปนี้เป็นพาณิชยกิจ ตาม
ความหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
1. การซื้อ การขาย การขายทอดตลาด การแลกเปลี่ยน 
2. การให้เช่า การให้เช่าซื้อ 
3. การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง 
4. การขนส่ง 
5. การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม 
6. การรับจ้างทําของ 
7. การให้กู้ยืม การรับจํานํา การรับจํานอง 
8. การคลังสินค้า 

19 ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองพันบาท 
และในกรณีตาม (1) 
อั น เ ป็ น ค ว า ม ผิ ด
ต่อเนื่องกัน ให้ปรับ
อีกวันละไม่เกินหนึ่ง
ร้อยบาท จนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

1. แบบคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) (ถ้าม)ี 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) (ถ้ามี) 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่ามีการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการประกอบพาณิชยกิจ โดยไม่ได้
ดําเนินการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์  พ .ศ .  2499 เ ช่น  ภาพถ่ายสถานที่
ประกอบพาณิชยกิจ เอกสารแสดงการประกอบ
พาณิชยกิจหรือโฆษณาการประกอบพาณิชยกิจใน
รูปแบบแผ่นกระดาษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
4.หลักฐานการตรวจข้อมูลในระบบข้อมูลของ
หน่วยงาน ที่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบพบว่าบุคคลหรือนิติบุคคลได้ประกอบ
พาณิชยกิจ โดยไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย 
5. บันทึกถ้อยคําการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ถ้ามี) 
6. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กระทําความผิด (ถ้ามี) 
7. สําเนาหนังสือร้องเรียน (ถ้ามี) 
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ลําดบั 
มาตรา 
ความผดิ 

ฐานความผดิ 
บทกาํหนดโทษ เอกสารหลกัฐานประกอบการดําเนนิคด ี

มาตรา อัตราโทษ (ใหพ้จิารณาตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณี) 
9. การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
การซื้อ หรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การเครดิตฟองซิเอร์ 
การโพยก๊วน 
10. การรับประกันภัย 
11. กิจการอื่นซึ่งกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

2 12 ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใด 
(2) แสดงรายการเท็จ 
- มาตรา 12 การจดทะเบียนพาณิชย์นั้น ให้มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และตําบลที่อยู่ของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจ 
2. ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ 
3. ชนิดแห่งพาณิชยกิจ 
4. จํานวนเงินทุนซึ่งนํามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็น
ประจํา 
5. ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ สาขา โรงเก็บสินค้า และตัวแทน
ค้าต่าง 
6. ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ตําบลที่อยู่ และจํานวนทุนลง
หุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและจํานวนเงินทุนของ
ห้างหุ้นส่วน 

19 ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองพันบาท 

1. แบบคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่ามีการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการแสดงรายการอันเป็นเท็จใน
การจดทะเบียนพาณิชย์  ตามพระราชบัญญั ติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เช่น สําเนาเอกสาร
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ารายการในการจดทะเบียน
พาณิชย์ เป็นรายการเท็จซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
เป็นต้น 
4. บันทึกถ้อยคําการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ถ้ามี) 
5. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กระทําความผิด (ถ้ามี) 
6. สําเนาหนังสือร้องเรียน (ถ้ามี) 
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ลําดบั 
มาตรา 
ความผดิ 

ฐานความผดิ 
บทกาํหนดโทษ เอกสารหลกัฐานประกอบการดําเนนิคด ี

มาตรา อัตราโทษ (ใหพ้จิารณาตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณี) 
7. จํานวนเงินทุน จํานวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัทจํากัด 
จํานวนและมูลค่าหุ้นที่บุคคลแต่ละสัญชาติถืออยู่ 
8. วันที่เริ่มต้นประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย 
9. วันขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
10. ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ชื่อสัญชาติและตําบล
ที่อยู่ของผู้โอนพาณิชยกิจให้ วันที่ และเหตุที่ได้รับโอน 

3 17 ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใด 
(3) ไม่มาให้นายทะเบียนพาณิชย์สอบสวน ไม่ยอมให้
ถ้อยคํา หรือไม่ยอมให้นายทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตามมาตรา 17 
มาตรา 17 ให้นายทะเบียนพาณิชย์มีอํานาจออกคําสั่ง
เรียกผู้ประกอบพาณิชยกิจมาสอบสวนข้อความอันเกี่ยวกับ
การจดทะเบียน และในระหว่างเวลาทํางานให้นายทะเบียน
พาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มี อํานาจเข้าไปทําการ
ตรวจสอบในสํานักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ เพื่อให้
การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้อง
อํานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนพาณิชย์และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามสมควร 

19 ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองพันบาท 

1. แบบคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) 
3. สําเนาหนังสือของนายทะเบียนพาณิชย์ที่ออก
คําสั่ ง เรียกผู้ประกอบพาณิชยกิจมาสอบสวน
ข้อความอันเกี่ยวกับการจดทะเบียน พร้อมไปรษณีย์
ตอบรับ (เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับหนังสือหรือ
คําสั่งแล้ว ไม่พบภายในกําหนดระยะเวลา) 
4. สําเนาภาพถ่ายหรือหลักฐานอื่นใด (ถ้ามี) 
5. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กระทําความผิด (ถ้ามี) 
6. สําเนาหนังสือร้องเรียน (ถ้ามี) 

4 14 
วรรคสอง 

ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใด ละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 14 
วรรคสอง 

20 ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองร้อยบาท 

1. แบบคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) 
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ลําดบั 
มาตรา 
ความผดิ 

ฐานความผดิ 
บทกาํหนดโทษ เอกสารหลกัฐานประกอบการดําเนนิคด ี

มาตรา อัตราโทษ (ใหพ้จิารณาตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณี) 
  - มาตรา 14 วรรคสอง ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย ให้

ผู้ประกอบพาณิชยกิจยื่นคําขอรับใบแทนใบทะเบียน
พาณิชย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สูญหาย 

 และในกรณีอันเป็น
ความผิดต่อเนื่องกัน
ให้ปรับอีกวันละไม่
เกินยี่สิบบาท จนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

3. สําเนาบันทึกประจําวัน (ถ้ามี) 
4. บันทึกถ้อยคําการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ถ้ามี) 
5. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กระทําความผิด (ถ้าม)ี 

5 14 
วรรคสาม 

ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใด ละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 14 
วรรคสาม 
- มาตรา 14 วรรคสาม ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจแสดงใบ
ทะเบียนพาณิชย์ หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ 
สํานักงานในที่เปิดเผยซึ่งอาจเห็นได้ง่าย 

20 ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองร้อยบาท
และในกรณีอันเป็น
ความผิดต่อเนื่องกัน
ให้ปรับอีกวันละไม่
เกินยี่สิบบาท จนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

1. แบบคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) 
3. สําเนาภาพถ่ายหรือหลักฐานอื่นใด (ถ้าม)ี 
4. บันทึกถ้อยคําการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ถ้ามี) 
5. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กระทําความผิด (ถ้าม)ี 
6. สําเนาหนังสือร้องเรียน (ถ้ามี) 

6 15 ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใด ละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 15 
- มาตรา 15 เมื่อใดจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ให้ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้
ที่หน้าสํานักงานแห่งใหญ่ และสํานักงานสาขา โดยเปิดเผย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียน 
  ป้ายชื่อนี้ให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านได้ง่ายและชัดเจน

20 ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองร้อยบาท
และในกรณีอันเป็น
ความผิดต่อเนื่องกัน
ให้ปรับอีกวันละไม่
เกินยี่สิบบาท จนกว่า

1. แบบคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) 
3. สําเนาภาพถ่ายหรือหลักฐานอื่นใด (ถ้าม)ี 
4. บันทึกถ้อยคําการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ถ้ามี) 
5. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กระทําความผิด (ถ้าม)ี 
6. สําเนาหนังสือร้องเรียน (ถ้ามี) 
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ลําดบั 
มาตรา 
ความผดิ 

ฐานความผดิ 
บทกาํหนดโทษ เอกสารหลกัฐานประกอบการดําเนนิคด ี

มาตรา อัตราโทษ (ใหพ้จิารณาตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณี) 
และจะมีอักษรต่างประเทศด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทํา
บนแผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นกระจก กําแพงหรือผนัง 
  ชื่อในป้ายก็ดี ในเอกสารใด ๆ ก็ดี ต้องใช้ให้ตรงกับชื่อที่จด
ทะเบียนไว้ และถ้าเป็นสํานักงานสาขา ต้องมีคําว่า “สาขา” 
ไว้ด้วย 

จะได้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

7 16 
วรรคสาม 

ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 วรรคสาม 
- มาตรา 16 วรรคสาม ห้ามมิให้ผู้ถูกสั่งถอนใบทะเบียน
พาณิชย์ประกอบพาณิชยกิจต่อไป เว้นแต่รัฐมนตรีจะสั่งให้รับ
จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 

21 ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือจําคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรือทั้งปรับทั้งจํา 

1. แบบคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) 
3. คําสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์ประกอบพาณิชยกิจ 
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่ามีการประกอบ
พาณิชยกิจ เช่น ภาพถ่ายสถานที่ประกอบพาณิชย
กิจ เอกสารแสดงการประกอบพาณิชยกิจ หรือ
โฆษณาการประกอบพาณิชยกิจในรูปแบบแผ่นกระดาษ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
5. บันทึกถ้อยคําการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ถ้ามี) 
6. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กระทําความผิด (ถ้ามี) 
7. สําเนาหนังสือร้องเรียน (ถ้ามี) 
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บทที ่8 
 

ผู้มีหน้าที่จดัทําบญัช ี หน้าที่ของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญช ี
 

1. ความหมายของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี  
 

ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี  หมายความว่า ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทําบัญชีตามพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา 4) 

 

2. ผู้มีหนา้ที่จัดทาํบญัชี (มาตรา 8) แบ่งเปน็ 3 กลุ่ม ดังน้ี 
 

    กลุ่มที่ 1 (มาตรา 8 วรรค 1)  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ที่ 
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 

    กลุ่มที่ 2 (มาตรา 8 วรรค 2)  ได้แก่ สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจํา เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีกลุ่มที่ 
1 ประกอบธุรกิจเป็นประจําในสถานที่หลายแห่งแยกจากกัน ให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจในสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจําน้ันเป็นผู้
มีหน้าที่จัดทําบัญชีด้วย 

    กลุ่มที่ 3 (มาตรา 8 วรรค 4)  ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศ
กระทรวงพาณิชย์กําหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี ได้แก่ 
(1) บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเป็น

ผู้ผลิต ผู้จําหน่าย ผู้มีไว้เพ่ือจําหน่าย ผู้นําเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ
ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดี
ทัศน์ และแผ่นซีดี  

(2) บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ 
โรงงาน แปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาช้าง 
การค้าปลีก การค้าส่ง งาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
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3. หน้าทีข่องผู้มีหน้าที่จัดทาํบญัช ี

1. จัดให้มีการทําบัญชีสําหรับการประกอบธุรกิจของตน (มาตรา 8 วรรค 1, วรรค 6) 
2. จัดให้มีผู้ทําบัญชีซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีอธิบดีกําหนด (มาตรา 19 วรรค 1) เว้นแต่ผู้

มีหน้าที่จัดทําบัญชีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็นผู้ทําบัญชีสําหรับกิจการของตนเองก็ได้ (มาตรา 19 วรรค 2) 
3. ควบคุมดูแลผู้ทํ า บัญชีให้จัดทํา บัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา 19 วรรค 1 ตอนท้าย) 
4. ส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้แก่ผู้ทําบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน (มาตรา 12) 
5. จัดทํางบการเงินตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนด รวมทั้งได้รับการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีซึ่งเป็น บริษัทจํากัด บริษัท
มหาชนจํากัด ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร และห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีรายการใดรายการหน่ึง
หรือทุกรายการดังต่อไปนี้เกินกําหนด คือ ทุนจดทะเบียนเกินห้าล้านบาท หรือสินทรัพย์รวมเกินสามสิบ
ล้านบาท หรือรายได้รวมเกินสามสิบล้านบาท (มาตรา 11 วรรค 1 วรรค 3 และวรรค 4) 

สําหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีรายการดังต่อไปนี้ทุกรายการไม่เกินกําหนดได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ ทุน
จดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท และรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท 
(มาตรา 11 วรรค 4) 

6. ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร และห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ต้องย่ืนงบการเงินต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี (มาตรา 11 วรรค 1) 

สําหรับผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีซึ่งเป็น บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทยต้องย่ืนงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่งบการเงินน้ันได้รับ
อนุมัติในที่ประชุมใหญ่ (มาตรา 11 วรรค 1) 

สําหรับบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทยไม่ต้องจัดทํางบการเงินและย่ืนงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7. ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ทําการ หรือ
สถานที่ที่ใช้เป็นที่ทําการผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจําหรือสถานท่ีที่ใช้เป็นที่ทํางานประจํา เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
ไว้ ณ สถานที่อ่ืน (มาตรา 13) 

ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันปิด
บัญชีหรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชีและเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการลงบัญชีตามมาตรา ๑๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓  (มาตรา 14) 
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8. เมื่อบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ต้องแจ้งต่อ
สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือ
เสียหายน้ัน (มาตรา 15) 

9. เมื่อเลิกประกอบธุรกิจด้วยเหตุใดๆ โดยมิได้มีการชําระบัญชี ให้ส่งมอบบัญชีและเอกสาร
ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเลิก
ประกอบธุรกิจ (มาตรา 17) 

4. ผู้มีหนา้ที่จัดทาํบญัชี ทีป่ระกอบธุรกิจเกี่ยวกบังาช้าง ต้องจัดทาํบญัชีสนิคา้ 
    (กรณผีูป้ระกอบการทีเ่ปน็บุคคลธรรมดา) 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับงาช้างเป็นผู้มี
หน้าที่จัดทําบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้บุคคลธรรมดา หรือห้าง
หุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาช้าง
การค้าปลีก การค้าส่ง งาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง เป็นผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี  

นอกจากน้ีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทํา 
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับวันเริ่มทําบัญชี และวิธีการจัดทําบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
หรือห้างหุ้นส่วน ที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งประกาศมีผลบังคับต้ังแต่วันที่ 
๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป กําหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี ผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับงาช้าง มีหน้าที่
จัดทําบัญชีสินค้า นับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีน้ันได้เริ่มต้นประกอบกิจการ สําหรับกรณีที่ผู้มีหน้าที่
จัดทําบัญชีได้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้มีหน้าที่เริ่มทําบัญชีตามประกาศฉบับน้ี
ต้ังแต่วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป โดยวิธีการจัดทําบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีตามข้อ ๓ ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กําหนดในหมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ ของประกาศกรมทะเบียน
การค้า เรื่อง กําหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทํา ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการ
ในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

5. หน้าทีข่องผู้มีหนา้ที่จัดทาํบญัช ี(กรณผีูป้ระกอบการทีเ่ปน็บคุคลธรรมดา) 
 

1. จัดให้มีการทําบัญชีสําหรับการประกอบธุรกิจของตน (มาตรา 8 วรรค 1, วรรค 6) 
2. จัดให้มีผู้ทําบัญชีซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีอธิบดีกําหนด (มาตรา 19 วรรค 1) เว้นแต่ผู้

มีหน้าที่จัดทําบัญชีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็นผู้ทําบัญชีสําหรับกิจการของตนเองก็ได้ (มาตรา 19 วรรค 2) 
3. ควบคุมดูแลผู้ทํ า บัญชีให้จัดทํา บัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา 19 วรรค 1 ตอนท้าย)  
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4. ส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้แก่ผู้ทําบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน (มาตรา 12) 
5. ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ทําการ หรือ

สถานที่ที่ใช้เป็นที่ทําการผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจําหรือสถานท่ีที่ใช้เป็นที่ทํางานประจํา เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
ไว้ ณ สถานที่อ่ืน (มาตรา 13) 

ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันปิด
บัญชีหรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชีและเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการลงบัญชีตามมาตรา ๑๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓  (มาตรา 14) 

6. เมื่อบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ต้องแจ้งต่อ
สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือ
เสียหายน้ัน (มาตรา 15) 

7. เมื่อเลิกประกอบธุรกิจด้วยเหตุใดๆ โดยมิได้มีการชําระบัญชี ให้ส่งมอบบัญชีและเอกสาร
ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเลิก
ประกอบธุรกิจ (มาตรา 17) 
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บทที่ 9 
 

การจัดทาํบญัช ี

1. วันเริ่มทาํบญัชี (มาตรา 9) 
 

ผู้มีหนา้ที่จัดทาํบญัช ี วันเริ่มทาํบญัชี 

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษทัจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 
ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย  

นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย 

นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

นับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  นับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ 

สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจํา นับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ 

บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย 

นับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ 

 

2. ชนดิของบญัชทีีต่้องจัดทาํ 

   1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
นิติบุคคล ที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวล
รัษฎากร ต้องจัดทําบัญชี ดังน้ี 

        (1)  บัญชีรายวัน 
              (ก) บัญชีเงินสด  
              (ข) บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขท่ีบัญชีธนาคาร  
              (ค) บัญชีรายวันซือ้  
              (ง) บัญชีรายวันขาย  
              (จ) บัญชีรายวันทั่วไป  

  (๒)  บัญชีแยกประเภท  
             (ก) บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หน้ีสินและทุน  

         (ข) บัญชีแยกประเภทรายได้และคา่ใช้จ่าย  
             (ค) บัญชีแยกประเภทลูกหน้ี  
             (ง) บัญชีแยกประเภทเจ้าหน้ี  
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         (๓)  บัญชีสินคา้  
  (๔)  บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอ่ืน และบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจําเป็นแก่

การทําบัญชีของธุรกิจ 
       2. บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องจดัทํา

บัญชีสินคา้เท่าน้ัน 
 

3. ข้อความและรายการทีต่อ้งมีในบญัช ี

ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีทุกประเภทต้องปฏิบัติตามประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กําหนด
ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทํา ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังน้ี 

3.1 ปกด้านหน้าของสมุดบัญชี หรือแผ่นหน้าของบัญชีกรณีที่บัญชีเป็นแผ่น ต้องมี  
(๑) ช่ือของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีไม่ใช่นิติบุคคลจะใช้ช่ือทางการค้าก็ได้  
(๒) ชนิดของบัญชี  
(๓) ลําดับเล่มบัญชีแต่ละชนิดให้ใช้ตัวเลขไทยหรืออารบิค ถ้าบัญชีแต่ละชนิดมีมากกว่าหน่ึงเล่ม 

ต้องเรียงลําดับเล่มต่อเน่ืองกัน 
3.2 บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และบัญชีสินค้า ต้องมี  

(๑) ช่ือบัญชี วัน เดือน ปี เลขที่ของเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือหน้าบัญชีหรือรหัสที่อ้างอิง 
รายการบัญชี และจํานวนเงิน  

(๒) หน้าบัญชีต้องมีตัวเลขไทยหรืออารบิคเรียงลําดับทุกหน้า  
(๓) รายการในบัญชีที่เป็นจํานวนเงินต้องเป็นหน่วยเงินตราไทย เว้นแต่ในกรณีที่มีมาตรฐานการ

บัญชีกําหนดให้แสดงเป็นหน่วยเงินตราสกุลอ่ืนได้ จะเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีก็ได้ 
3.3 บัญชีดังต่อไปน้ี นอกจากต้องมีรายการตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.2 แล้ว ต้องมีรายการต่อไปน้ีด้วย  

(๑) บัญชีเงินสด หรือบัญชีธนาคาร ให้มีรายละเอียดการได้มาหรือจ่ายไปซึ่งเงินสด เงินในธนาคาร 
แต่ถ้ามีรายละเอียดดังกล่าวในเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือบัญชีรายวันชนิดหน่ึงชนิดใดแล้วจะลง
รายการรับหรือจ่ายเงินประเภทเดียวกันเป็นยอดรวมก็ได้  

(๒) บัญชีรายวันซื้อหรือบัญชีรายวันขาย ให้มีรายละเอียด ชนิด ประเภท จํานวน และราคาของ
สินค้าหรือบริการที่ซื้อขาย แต่ถ้ามีรายละเอียดดังกล่าวในเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือทะเบียนใดแล้ว 
จะลงรายการซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการน้ันเป็นยอดรวมก็ได้  

(๓) บัญชีรายวันทั่วไป ให้มีคาํอธิบายรายการบัญชี  
(๔) บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หน้ีสินและทุน ให้มีรายละเอียดการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของ

สินทรัพย์ หน้ีสินและทุน โดยให้อ้างชนิดของบัญชีและหน้าบัญชีหรือรหัสที่อ้างอิงด้วย  
(๕) บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย ให้มีรายละเอียดที่มาแห่งรายได้หรือค่าใช้จ่าย โดยให้

อ้างชนิดของบัญชีและหน้าบัญชีหรือรหัสที่อ้างอิงด้วย  
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(๖) บัญชีแยกประเภทลูกหน้ีหรือบัญชีแยกประเภทเจ้าหน้ี ให้มีช่ือลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ี การแสดง
รายการบัญชีให้มีรายละเอียดการก่อหน้ีหรือระงับหน้ี การลงรายการดังกล่าวให้อ้างชนิดของบัญชีและ
หน้าบัญชีหรือรหัสที่อ้างอิงด้วย  

(๗) บัญชีสินค้า ให้มีช่ือ ชนิด จํานวน หน่วยนับ รายละเอียดการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินค้า 
และจํานวนสินค้าน้ัน 

 

4. ระยะเวลาทีต่้องลงรายการในบญัช ี

4.1 ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ที่จัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมายไทย นิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วม
ค้าตามประมวลรษัฎากร ต้องลงรายการในบัญชีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ดังน้ี 

(1) บัญชีรายวัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายการน้ันเกิดขึ้น  
(๒) บัญชีแยกประเภท ต้องผ่านรายการจากบัญชีรายวันภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนของ

เดือนที่รายการน้ันเกิดขึ้น  
(๓) บัญชีสินคา้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการน้ันเกิดขึ้น  
ในกรณีที่เป็นบัญชีตาม (๒) และ (๓) ซึ่งต้องมีการลงรายการยอดคงเหลือต้องลงรายการยอด

คงเหลือให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันปิดบัญชี 
4.2 ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน ต้องลงรายการ

ในบัญชีสินค้าภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการน้ันเกิดขึ้น กรณีบัญชีสินค้า ถ้ามีการลง
รายการยอดคงเหลือต้องลงรายการยอดคงเหลือให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันปิดบัญชี 

5. การปดิบญัชี 

ผู้มีหนา้ที่จัดทาํบญัช ี การปดิบญัช ี(มาตรา 10) 

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน
จํากัด ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  

1. ปิดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแต่วัน
เริ่มทําบัญชี 
2. ปิดบัญชีทุกรอบสิบสองเดือนนับแต่วันปิดบัญชี
ครั้งก่อน เว้นแต่เมื่อได้รับอนุญาตจากสารวัตร
ใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี
แล้วอาจปิดบัญชีก่อนครบรอบสิบสองเดือนได้ 

2. บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

3. สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจํา ปิดบัญชีพร้อมกับสํานักงานใหญ ่
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บทที่ 10 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญช ี

1. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่ใช้เป็น
หลักฐานในการลงรายการในบัญชี ซึ่งแยกได้เป็น ๓ ประเภท  

(๑) เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยบุคคลภายนอก  
(๒) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีเพ่ือออกให้แก่

บุคคลภายนอก  
(๓) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีเพ่ือใช้ใน

กิจการของตนเอง 

2. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีตามข้อ 1 ทุกประเภทต้องมีรายการดังต่อไปน้ี  
(๑) ช่ือของผู้จัดทําเอกสารซึ่งอาจใช้ช่ือที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้จัดทําเอกสารก็ได้  
(๒) ช่ือของเอกสาร  
(๓) เลขที่ของเอกสาร และเลม่ที่ (ถ้ามี)  
(๔) วัน เดือน ปี ที่ออกเอกสาร  
(๕) จํานวนเงินรวม 

3. ถ้าเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเป็นเอกสารที่จัดทําขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีเพ่ือ
ออกให้แก่บุคคลภายนอกตามข้อ 1 (2) ต้องมีรายการตามที่กําหนดไว้ในข้อ 3 (๑) หรือข้อ 3  (๒) ด้วย แล้วแต่
กรณี คือ 

(๑) ในกรณีที่เป็นเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานในการรับเงิน รับฝากเงิน รับชําระเงินหรือต๋ัวเงิน
ต้องมีรายการต่อไปน้ี  

(ก) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของกิจการที่จัดทําเอกสาร  
(ข) สถานที่ต้ังของกิจการที่จัดทําเอกสาร  
(ค) รายละเอียดเก่ียวกับการรับเงินหรือต๋ัวเงิน  
(ง) ช่ือ ชนิด จํานวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย และราคารวมของสินค้าหรือบริการแต่

ละรายการ เว้นแต่ได้ระบุรายละเอียดดังกล่าวไว้ในเอกสารตาม (๒) (ค) แล้ว 
(จ) ลายมือช่ือของผู้รับเงินหรือต๋ัวเงิน เว้นแต่เป็นเอกสารที่จัดทําและส่งมอบด้วย

เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองมืออ่ืนใดที่ได้ผลในทํานองเดียวกัน  
(๒) ในกรณทีี่เป็นเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานในการจําหน่าย จ่าย โอน ส่งมอบสินค้าหรอื

บริการโดยยังมิได้มีการชําระเงินหรือต๋ัวเงิน ต้องมีรายการต่อไปน้ี  
(ก) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของกิจการที่จัดทําเอกสาร  
(ข) สถานที่ต้ังของกิจการที่จัดทําเอกสาร  
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(ค) ช่ือ ชนิด จํานวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย และราคารวมของสินค้าหรือบริการแต่
ละรายการ  

(ง) ช่ือหรือช่ือที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และที่อยู่ของผู้ซื้อหรือผู้รับสินค้าหรือ
ผู้รับบริการ  

(จ) ลายมือช่ือผู้จัดทําเอกสาร  
(ฉ) ลายมือช่ือผู้รับสินค้าหรือผู้รับบริการ 

4. ถ้าเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเป็นเอกสารท่ีจัดทําขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทาํบัญชีเพ่ือ
ใช้ในกิจการของตนเองตามข้อ 1 (3) ต้องมีรายการต่อไปน้ีด้วย คือ 

(๑) คําอธิบายรายการ  
(๒) วิธีการและการคํานวณต่างๆ (ถ้ามี)  
(๓) ลายมือช่ือของผู้มีหน้าที่จดัทําบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติรายการ 

5. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จดัทําขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีเพ่ือออกให้แก่
บุคคลภายนอก ต้องมีสําเนาเก็บไว้อย่างน้อย 1 ฉบับ 

6. การลงรายการในบัญชีรายวันและบัญชีสินค้า ต้อง 
(๑) มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีทุกรายการและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ

ลงบัญชีน้ันต้องสามารถแสดงความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีตามความเป็นจริง และเป็นที่เช่ือถือ
ได้  

(๒) ใช้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีตามข้อ 1. ทีจ่ัดทําขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือ
จัดทําขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีเพ่ือออกให้แก่บุคคลภายนอกแล้วแต่กรณีก่อน เว้นแต่ไม่มีเอกสาร
ดังกล่าวจึงให้ใช้เอกสารที่จัดทําขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีเพ่ือใช้ในกิจการของตนเอง 
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บทที่ 11 
 

งบการเงิน 

งบการเงนิ หมายความว่า รายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลีย่นแปลงฐานะการเงินของ
กิจการ ไม่ว่าจะรายงานโดยงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้น งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือคําอธิบายอ่ืนซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของงบ
การเงิน (มาตรา 4) 

การจัดทาํงบการเงิน 

1. งบการเงนิทีต่้องจัดทาํ ดังน้ี 

ผู้มีหนา้ที่จัดทาํบญัช ี
งบแสดง
ฐานะ
การเงนิ 

งบกาํไร
ขาดทุน
เบด็เสร็จ 

งบกาํไร
ขาดทุน 

งบแสดงการ
เปลีย่นแปลง
ส่วนของ
เจ้าของ 

งบ
กระแส
เงินสด 

งบ
การเงนิ
รวม 

หมายเหตุ
ประกอบ 
งบการเงิน 

งบ
การเงนิ
เปรียบ
เทียบ 

ห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน (แบบ 1)   -  - - -   

บริษัทจํากัด (แบบ 2)   -   - -   

บริษัทมหาชนจํากัด 
(แบบ 3)    -      

นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 
(แบบ 4)  

 -   - -   

กิจการร่วมค้าตาม
ประมวลรัษฎากร 
(แบบ 5)  

 -   - -   

2. งบการเงินต้องมีรายการย่อตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือ่ง กําหนดรายการย่อที่
ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕4 (มาตรา 11 วรรคสาม) 

3. งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เว้นแต่งบ
การเงินของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาท สินทรัพย์
รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท และรายได้รวมไม่เกินสามสิบลา้นบาทได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับ
การตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (มาตรา 11 วรรคสี)่ 
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การยืน่งบการเงิน (มาตรา 11 วรรคหน่ึง) 

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องย่ืนงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในห้าเดือน
นับแต่วันปิดบัญชี  

2. บริษทัจํากัดหรือบริษทัมหาชนจํากัดที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยต้องย่ืนงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันที่งบการเงินน้ันได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ ่ 
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บทที่ 12 

สารวตัรใหญ่บญัชแีละสารวตัรบญัช ี

1. ความหมายของ “สารวัตรใหญบ่ญัช”ี 
 

สารวัตรใหญบ่ญัชี  หมายความว่า อธิบดี และให้หมายความรวมถึงผู้ซึง่อธิบดี 
มอบหมายด้วย 
 

2. ความหมายของ “สารวัตรบญัช”ี 
 

         สารวัตรบญัช ี หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งต้ังให้เป็นสารวัตรบัญชีประจําสํานักงา 
บัญชีประจําท้องที่ (มาตรา 4) 
 

กรมพฒันาธุรกิจการค้าได้ออกคาํสั่งกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ดงันี ้

1. คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ ๑๖๓ / ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็น
สารวัตรใหญ่บัญชี และแต่งตั้งสารวัตรบัญชี ดังนี้ 

1.1 สารวัตรใหญ่บัญชี ได้แก่ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้อํานวยการสํานัก
กํากับบัญชีธุรกิจ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาบัญชีธุรกิจ ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนธุรกิจ ผู้อํานวยการ
สํานักข้อมูลธุรกิจ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายและผู้อํานวยการสํานักธรรมาภิบาลธุรกิจ 

1.2 สารวัตรบัญชี ได้แก่ 
(๑) ผู้อํานวยการสํานักกํากับบัญชีธุรกิจ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาบัญชีธุรกิจ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทท่ัวไประดับชํานาญงานข้ึนไป และประเภทวิชาการระดับชํานาญการข้ึน
ไป ในสังกัดสํานักกํากับบัญชีธุรกิจ สํานักพัฒนาบัญชีธุรกิจ สํานักกฎหมาย และสํานักธรรมาภิบาลธุรกิจ 
เป็นสารวัตรบัญชีประจําสํานักงานบัญชีประจําท้องที่ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  

(๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อย
กว่า ๕ ปี ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการข้ึนไปในสังกัดสํานักกํากับบัญชีธุรกิจ และสํานักพัฒนาบัญชี
ธุรกิจ ประเภททั่วไประดับชํานาญงานข้ึนไป และประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดสํานัก
ทะเบียนธุรกิจ สํานักข้อมูลธุรกิจ สํานักกฎหมาย และสํานักธรรมาภิบาลธุรกิจ เป็นสารวัตรบัญชีประจํา
สํานักงานบัญชีประจําท้องที่กรุงเทพมหานคร  

(๓) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อย
กว่า ๕ ปี และระดับชํานาญงานข้ึนไป และประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดสํานักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด เป็นสารวัตรบัญชีประจําสํานักงานบัญชีประจําท้องที่ในจังหวัดน้ัน ๆ  
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(๔) ข้าราชการพลเรือนสามัญตามลําดับดังต่อไปนี้ เป็นสารวัตรบัญชีประจํา
สํานักงานบัญชีประจําท้องที่ในจังหวัดน้ัน ๆ คือ  

(ก) พาณิชย์จังหวัด  
(ข) ผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัด สําหรับกรณีที่พาณิชย์จังหวัดไม่อยู่

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
(ค) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการข้ึนไป เรียง

ตามลําดับอาวุโส ในสังกัดสํานักงานพาณิชย์จังหวัด สําหรับกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัด 
หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  

2. คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่  ๑๘/๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็น
สารวัตรใหญ่บัญชี และแต่งตั้งสารวัตรบัญชี มีดังนี้ 

2.1 สารวัตรใหญ่บัญชี ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้อํานวยการสํานัก
ป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ผู้อํานวยการกองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑ ถึง ๑๖ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขา
สระบุรี ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์
ที่ ๖ สาขาปัตตานี ผู้อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลําปาง และผู้อํานวยการสํานัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

สารวัตรใหญ่บัญชีตามข้อ 2.1 มีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ 
แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ เฉพาะกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีประกอบธุรกิจเป็น
โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทาํหตัถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่ง งาช้าง และผลิตภัณฑ์
จากงาช้าง 

2.2 สารวัตรบัญชี ได้แก่   
(๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้ังแต่ระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการข้ึนไป ใน

สังกัดสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า สํานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และกองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่า
และพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นสารวัตรบัญชีประจําสํานักงาน
บัญชีประจําท้องที่กรุงเทพมหานคร  

(๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้ังแต่ระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการข้ึนไป ใน
สังกัดสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑ ถึง ๑๖ สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี สํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 
๑๓ สาขาลําปาง และสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช เป็นสารวัตรบัญชีประจําสํานักงานบัญชีประจําท้องที่ทุกท้องที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์น้ัน 
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สารวัตรบัญชีตามข้อ 2.2 มีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ เฉพาะกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีประกอบธุรกิจเป็นโรงงานแปรสภาพ 
แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่ง งาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
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                          บทที่ 13 
 

อํานาจหน้าที่ของสารวตัรใหญบ่ัญชีและสารวตัรบัญช ี

1. ตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่ ต้องใ ช้ประกอบการลงบัญชีเ พ่ือให้ เ ป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

2. มีอํานาจเข้าไปในสถานที่ทําการหรือสถานที่เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีหรือผู้ทําบัญชีหรือสถานที่รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของ
บุคคลดังกล่าวได้ในระหว่างเวลาทําการของสถานที่น้ัน 

3. ในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีอํานาจเข้าไปในสถานที่ทําการหรือสถานที่เก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีตามข้อ 2 เพ่ือยึด หรืออายัดบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชีได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของสถานที่น้ัน เมื่อมีเหตุ
อันควรเช่ือได้ว่าหากเน่ินช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บัญชีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี หรือ
เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับความผิดดังกล่าวน้ันจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทําลาย หรือทําให้
เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

4. มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือ ดังน้ี 
(๑) ให้ผูม้ีหน้าที่จัดทําบัญชี ผู้ทําบัญชี หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งมาให้ถ้อยคําเก่ียวกับการ

จัดทําบัญชีหรือการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี  
(๒) ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีหรือผู้ทําบัญชีส่งบัญชี เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 

หรือรหัสบัญชีมาเพ่ือตรวจสอบ 
5. สารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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บทที่ 14
แผนภูมิข้ันตอนการดําเนินคดีการตรวจสอบบัญชีงาช้าง

สารวัตรบัญชี/สารวัตรใหญ่บัญชีออกหนังสือ (โดยต้องมีหลักฐาน
ไปรษณีย์ตอบรับ) แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจงาช้างจัดส่งบัญชีและ
เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ภายใน 15 วัน โดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
2543

ผู้ประกอบธุรกิจงาช้างจัดส่งบัญชีและ
เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการลงบัญชี 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม่

สรุปผลการตรวจบัญชีว่าพบข้อบกพร่อง เช่น มีการจัดทําบัญชีสินค้า มี
เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการลงบัญชี รวมท้ังเป็นไปตามท่ีกําหนดในหมวด 2 
หมวด 3 และหมวด 4 ของประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กําหนดชนิด
ของบัญชีท่ีต้องจัดทํา ข้อความและรายการท่ีต้องมีในบัญชี ระยะเวลาท่ีต้อง
ลงรายการ  ในบัญชี และเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544 
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2544 หรือไม่

ดําเนินคดีฐานฝ่าฝืนคําสั่งสารวัตร
บัญชี  ตามมาตรา 24 มีโทษตาม
ม า ต ร า  3 6  ว ร ร ค ส อ ง  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติ การบัญ ชี  พ .ศ . 
2543 ซ่ึงต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหน่ึง เดือน หรือปรับไม่เกินสอง
พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

การดําเนินคดี ให้รวบรวม
หลักฐาน
1. ส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ดําเนินคดี 
(กรณีท่ีตั้งผู้ประกอบธุรกิจอยู่
ในกรุงเทพฯ)
2. ส่งสํานักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัด
(กรณีผู้ ประกอบธุ รกิจมี ท่ี
ตั้งอยู่ในท้องท่ีจังหวัดใดให้ส่ง
ดําเนินคดีท่ีสํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าจังหวัดน้ัน)

พบข้อบกพร่อง กรณีต้องดําเนินคดี
กรณีไม่จัดทําบัญชีสินค้ามีโทษตาม
มาตรา 28 ผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีผู้ใด
ไม่จัดให้มรการทําบัญชีตามมาตรา 8 
หรือมาตรา 9 ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็น
รายวันอีกไม่เกินวันละหน่ึงพันบาท
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง สารวัตร
บัญชี/สารวัตรใหญ่บัญชีต้องบันทึก
ถ้อยคําผู้ มี อํ านาจหรือผู้ รับมอบ
อํานาจของผู้ประกอบธุรกิจงาช้างไว้
เป็นหลักฐาน และรวบรวมหลักฐาน
ส่งดําเนินคดี

พบ ข้อบกพ ร่อ ง  กร ณี เ ตื อน
แนะนํา เช่น
1. กรณีไม่มีเอกสารประกอบการ
ลงบัญชี มีโทษตามมาตรา 27 
ฐานฝ่าฝืนมาตรา 7 (4)
2. กรณีบันทึกรายการในบัญชีโดย
มีข้อความและรายการไม่เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น บัญชี
สินค้าไม่แยกช่ือ/ชนิด/หน่วยนับ      
ไม่ระบุเลขท่ีเอกสาร มีโทษตาม
มาตรา 27 ฐานฝ่าฝืนมาตรา 7 
(2)

1.  ออกห นังสื อ เตื อน
แนะนํา
2. แจ้งให้รับคืนบัญชี

ไม่พบ
ข้อบกพรอ่ง
1. รวมเรื่อง
2. แจ้งให้รบั
คืนบัญชี

จัดส่งบัญชีไม่จัดส่งบัญชี
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2. การรวบรวมหลักฐานเพือ่ประกอบการดําเนนิคด ี

 
ประเด็นความผิด 

 

หลักฐานประกอบการดําเนินคดี 

ประเภทของเอกสารประกอบการดําเนินคดี แนวทางการสอบสวนและรวบรวมหลักฐาน 

1. การจัดทําบัญช ี
- ไม่จัดทําบัญชีทั้งหมด 
- จัดทําแต่ไม่ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
2. บันทึกรายการในบัญชีไม่เป็นไปตามที่

กฎหมายกําหนด เช่น 
2.1 ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี 
2.2 ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี 

1. บันทึกผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
2. บันทึกถ้อยคําของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี (ธุรกิจ) และ/หรือผู้รับมอบ

อํานาจกรณีมอบอํานาจจะต้องมีหนังสือมอบอํานาจด้วย 
3. ภาพถ่ายเอกสารประกอบการลงบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยผู้

มีหน้าที่จัดทําบัญชีและ/หรือเจ้าหน้าที่รับรองสําเนาถูกต้องด้วย 
4. กรณีที่ดําเนินธุรกิจที่ได้จัดทํางบการเงินแต่ไม่ได้จัดทําบัญชี ให้

สําเนาภาพถ่ายงบการเงินและหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ผู้มี
หน้าที่จัดทําบัญชีหรือผู้มอบอํานาจและเจ้าหน้าที่รับรองสําเนา
ถูกต้องไว้ทุกแผ่นด้วย 

1. บันทึกผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
2. บันทึกถ้อยคําของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีหรือผู้ใด พร้อมทั้งหนังสือ

มอบอํานาจที่ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาให้ถ้อยคํา 
(ชื่อของผู้มอบอํานาจต้องตรงกับชือ่ของผู้กระทําความผิด โดยต้อง
ตรวจหลักฐานทางทะเบียน) 

3. สําเนาภาพถ่ายบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ทุกประเด็นที่ไม่จําเป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนดโดยผู้มีหน้าที่จัดทํา
บัญชีขึ้นหรือผู้รับมอบอํานาจและเจ้าหน้าที่รับรองสําเนาถูกต้องไว้
ทุกแผ่นด้วย เช่นกัน 

1. สาระสําคัญที่ต้องสอบสวนและรวบรวมหลักฐาน 
        1.1 วันที่ตรวจพบการกระทําความผิด 
        1.2 ไม่ได้จัดทําบัญชีอะไร, บัญชีอะไรที่จัดทําไม่ครบถ้วน 
2.     บันทึกถ้อยคําจะต้องแสดงถึง 
        2.1 ประเด็นข้อบกพร่องที่ตรวจพบว่ามีอะไรบ้าง พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบเพื่อแจ้งให้ธุรกจิทราบว่า มีประเด็นข้อบกพร่อง
อะไรบ้างที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ 
        2.2 คําชีแ้จงถึงเหตุผลของการที่ไม่ได้จัดทําบัญชี หรือจัดทํา
บัญชีไม่ครบถ้วนโดยเจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามและบันทึกถ้อยคําไว้
อย่างชัดเจน 
 
1. สาระสําคัญที่ต้องสอบสวนและรวบรวมหลักฐาน 

1.1 บันทึกถ้อยคําของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีหรือผู้ใด หรือผู้รับ
มอบอํานาจ ดังนี้ 
(1)  บัญชีอะไรที่ลงล่าช้า และวนัที่ลงรายการครั้งสุดท้าย
ในบัญชีขณะที่ตรวจพบ 

                (2) ไม่ลงรายการอะไร ถ้าประเภทของรายการมีหลาย
ชนิด อาจจะระบุประเภทบัญชีแทน และยกตัวอย่างประกอบ เช่น 
ไม่ลงรายการในบัญชีเงินสดจ่าย ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า ฯลฯ 
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ประเด็นความผิด 

 

หลักฐานประกอบการดําเนินคดี 

ประเภทของเอกสารประกอบการดําเนินคดี แนวทางการสอบสวนและรวบรวมหลักฐาน 

 - ภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีและแผ่นสมุดบัญชีเฉพาะส่วนที่ปรากฏ
ความผิด 
- ภาพถ่ายเอกสารประกอบเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ข้อบกพร่อง 

          (3) วัน เดือน ปี ที่ลงรายการล่าช้าถ้าลงรายการในบัญชีล่าช้าหลาย
เดือน อาจจะระบุเป็นช่วงเวลาเช่น วันที่ 1 มิ.ย.- 5 ก.ค. เป็นต้นไป 
          (4) ถ้าสามารถดําเนินการได้ให้รวมจํานวนรายการจํานวนเงินรวมของ
รายการทั้งหมดที่ลงบัญชีเงินสดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 – 5 
พฤษภาคม 2545 รวม 500 รายการเป็นจาํนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท 
เป็นต้น 
     1.2 ถ่ายเอกสารสําคัญเป็นตัวอย่างประกอบ เช่น 
          (1) หลักฐานที่เริ่มลงรายการในบัญชีล่าช้า (ตามตัวอย่างข้างต้น คือ 
หลักฐานวันที่ 1 มกราคม 2545) 
         (2) หลักฐานวันสุดท้ายที่ลงรายการในบัญชีล่าช้า (ตามตัวอย่างข้างต้น 
คือ หลักฐาน วันที่ 5 พฤษภาคม 2545) 
         (3) หลักฐานมียอดเงินจํานวนสูง 
2. การบันทึกถ้อยคําจะต้องแสดงถึง 
     2.1 การแจ้งประเด็นข้อบกพร่องให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีหรือผู้ใดทราบ 
    2.2 คํายอมรับ หรือคําชี้แจงถึงเหตุผลของการี่ไม่จัดทําบัญชีตามที่ได้
รับทราบประเด็นข้อบกพร่องซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วปรากฏว่าธุรกิจลงล่าช้าจริง
กรณีคําชี้แจงไม่ชัดเจนให้สอบถามมาให้ชัดเจนด้วย    
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 กรณีที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากหน่วยงานอื่น 
(1) ภาพถ่ายใบแสดงการตรวจปฏิบัติการหรือภาพถ่ายแบบบันทึก

รายการตรวจสอบยันทั่วไป หรือภาพถ่ายแบบบันทึกการตรวจสอบ
ยันรายการใหญ่หรือ ใบแสดงการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีเจ้าหน้าที่
รับรองสําเนาถูกต้อง 

 
 
 
(2) บันทึกถ้อยคําพร้อมทั้งหนังสือมอบอํานาจที่ผู้กระทําความผิดมอบให้

ผู้อื่นมาให้ถ้อยคํา (ชื่อผู้มอบอํานาจจะต้องตรงกับชื่อผู้กระทํา
ความผิดโดยตรวจจากหลักฐานทางทะเบียน) 

 
 
 

(3) เอกสารซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่ตรวจพบบันทึกรายการที่ตรวจ
พบว่าลงบัญชีล่าช้าทุกรายการพร้อมทั้งลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้
ตรวจสอบทุกแผ่น 

กรณีได้รับแจ้งข้อมูลจากหน่วยงานอื่น 
(1) สาระสําคัญที่ต้องสอบสวนและรวบรวมหลักฐาน 
     (1.1) วันที่ตรวจพบการกระทําผิด 
     (1.2) บัญชีอะไรลงล่าช้า 
     (1.3) วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายขณะที่ตรวจ 
     (1.4) ไม่ลงรายการอะไร ของเดือนใด ปีใด จํานวนรายการ จํานวนเงิน 
     (1.5) วันที่ตรวจสอบครั้งสุดท้ายพบว่าลงบัญชีครบถ้วนแล้ว (ถ้าได้
ตรวจสอบบัญชีครั้งหลังจากที่ตรวจพบว่าธุรกิจลงบัญชีล่าช้า) 
(2) การบันทึกถ้อยคําต้องแสดงถึง 
     (2.1) การแจ้งประเด็นข้อบกพร่องให้แก่ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี หรือผู้ทํา
บัญชีหรือผู้ใดที่กระทําความผิดทราบ 
     (2.2) คํายอมรับหรือคําชี้แจงถึงเหตุผลของการที่ไม่จัดทําบัญชีตาม
ประเด็นข้อบกพร่องตามข้อ (2.1) เมื่อพิจารณาแล้วปรากฏว่าธุรกิจจัดทํา
บัญชีล่าช้าจริงกรณีคําชี้แจงไม่ชดัเจนให้สอบถามให้ชัดเจนด้วย 
(3) กรณีเอกสารตามข้อ (3)-(5) ปริมาณมากให้ดําเนินการเช่นเดียวกับที่
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ดําเนินการ 
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3. เรื่องเอกสารประกอบการลงบัญชีไม่เป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด เช่น 

3.1  บันทึกบัญชีโดยไม่มีเอกสาร 
3.2 ข้อความในเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมาย
กําหนด 
3.3 เอกสารประกอบการลงบัญชไีม่น่าเชื่อถือ 

(4) ภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีและแผ่นสมุดบัญชีใดที่ลงรายการล่าช้า 
เฉพาะส่วนที่ ปรากฏคามผิด โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ตรวจพบรับรองสําเนาถูกต้องด้วย 

(5) ภาพถ่ายเอสารประกอบการลงบัญชีเฉพาะรายการที่ลงล่าช้า 
โดยมีเจ้าของหน่วยงานอื่นตรวจพบรับรองสําเนาถูกต้องด้วย 

1. บันทึกผลการตรวจสอบบัญชีของเจ้าหน้าที่ 
2. บันทึกถ้อยคําของผู้ทําบัญชีหรือผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีและ/หรือ
ผู้รับมอบอํานาจกรณีที่มอบอํานาจให้ผู้อื่นมาให้ถ้อยคําโดยต้องมี
หนังสือมอบอํานาจด้วย 
3. ภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีและแผ่นสมุดบัญชีที่ไม่ถูกต้องตาม
ประกาศกรมฯ เรื่อง กําหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทํา ข้อความ
และรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี 
และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ.2544 

 
 
 
 
 
1. สาระสําคัญที่ต้องสอบสวนและรวบรวมหลักฐาน 
    1.1 วันที่ตรวจพบกระทําความผิด 
    1.2 บัญชีอะไร รอบปีบัญชีใด ที่ตรวจพบข้อบกพร่อง 
    1.3 เอกสารประกอบการลงบัญชีที่ธุรกิจควรจะต้องมีแต่ไม่มี 
2. การบันทึกถ้อยคําต้องแสดงถึง 
    2.1 การแจ้งประเด็นข้อบกพร่องให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี
และผู้ทําบญัชีทราบ 
    2.2 คํายอมรับหรือคําชี้แจงของธุรกิจ/ผู้ทําบัญชีถึงเหตุผล
ของการที่ไม่จัดทําบัญชีตามประเด็นข้อบกพร่องดังกล่าว 
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4.บันทึกรายการในบัญชีไม่สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงและไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี เช่น 
   4.1  ละเว้นการบันทึกรายการใน
บัญชี 
   4.2  บันทึกบัญชีไม่ตรงกับเอกสาร
ประกอบการลงบัญชี 

1. บันทึกผลการตรวจสอบบัญชีของสารวัตรใหญ่บัญชีหรือ
สารวัตรบัญชี 

2. บันทึกถ้อยคําของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีและผู้เกี่ยวข้อง
และ/หรือผู้รับมอบอํานาจ กรณีผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีมอบ
อํานาจให้ผู้อื่นและต้องมีหนังสือมอบอํานาจด้วย 

3. ภาพถ่ายบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
หรือเอกสารอื่น ที่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี
ตรวจพบว่ามีการละเว้นการลงรายการในบัญชี 

4. ภาพถ่ายเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงรายการในบัญชี
แต่ได้ละเว้นการลงรายการในบัญชี โดยผู้มีหน้าที่จัดทํา
บัญชีหรือสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสรวัตรบัญชีรับรองสําเนา
ถูกต้องด้วย 

5. ภาพถ่ายหน้าปกบัญชีและหน้าบัญชีที่ได้ละเว้นการลง
รายการในบัญชเีพื่อให้สอดคล้องกันว่าได้ละเว้นการลง
รายการในบัญชี 

1. สาระสําคัญที่ต้องสอบสวนและรวบรวมหลักฐาน 
1.1 วันที่ตรวจพบการกระทําความผิด 
1.2 บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ละเว้นการลงรายการในบัญชี โดย
รวบรวมข้อมูลดังนี้ 
- ละเว้นการลงรายการอะไร 
-วัน เดือน ปี ที่ละเว้น 
-จํานวนรายการ 
-จํานวนเงินที่ละเว้น 
-จํานวนเงินทั้งหมดตามประเภทของรายการ 

2.     บันทึกถ้อยคําของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีหรือผู้ทําบัญชีหรือผู้ที่กระทําความผิดซึ่ง
เป็นบันทึกที่แสดงถึง 
2.1 การแจ้งประเด็นข้อบกพร่องกรณีละเว้นการลงรายการในบัญชีให้ผู้มีหน้าที่จัดทํา
บัญชีหรือผู้ทําบัญชีหรือผู้กระทําความผิดทราบพร้อมทั้งสอบสวนข้อเท็จจริงและเหตุผล
ว่าเหตุใดจึงละเว้นการลงรายการในบัญชี 
2.2 คํายอมรับหรือคําชี้แจงถึงเหตุผลของการละเว้นลงรายการในบัญชีตามข้อ 2.1 ซึ่ง
เมื่อพิจารณาแล้วปรากฏว่าธุรกิจละเว้นการลงรายการในบัญชีจริง กรณีคําชี้แจงไม่
ชัดเจนให้สอบถามให้ชัดเจน 
2.3ในการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 
มาตรา 39 และรวบรวมดําเนินคดีในกรณีส่วนกลางให้แจ้งกองนิติเพื่อเข้าร่วมซักถาม
และ 
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4.3 บันทึกรายการในบัญชีไม่สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริง เช่น 
    4.3.1 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
ธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
    4.3.2 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการ
ซื้อ/ขายสินค้ าหรือรายการ อื่น ที่ มี
ลักษณะเช่นเดียวกันที่ไม่สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง 

 
 
 
 
 
1.สําเนาบัญชีธนาคารและสําเนาใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารหรือ
เอกสารประกอบการลงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธนาคารที่พบ
ข้อบกพร่อง 
2.สําเนาภาพถ่ายบัญชีรายวันและบัญชีแยกประเภทธนาคารที่
เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง 
3.บันทึกถ้อยคําของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับ
มอบอํานาจ 
 
1.สําเนาเอกสารและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว 
2.บันทึกถ้อยคําของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้รับ
มอบอํานาจ 

บันทึกถ้อยคําธุรกิจด้วย โดยขอให้สํานักกํากับดูแลธุรกิจแจ้งกองนติิการทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันบันทึกถ้อยคําธุรกิจเนื่องจากการพิจารณา
ดําเนินคดีในมาตรา 39 จะต้องพิจารณาในขั้นตอนและรายการละเอียดของบัญชี
และเอกสารต่าง ๆ 
 
1.การรวบรวมหลักฐาน 
1.1บัญชีธนาคารที่ลงรายการไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
1.2 รายการอะไรที่ลงไม่ถูกต้อง โดยต้องระบุว่าลงไว้เป็นอย่างไรรายการที่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงคืออะไร 
1.3 จํานวนรายการทั้งหมด 
1.4 จํานวนเงินทั้งหมด 
2. บันทึกถ้อยคําของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับมอบอํานาจถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเหตุผลว่าเหตุใดจึงลงรายการไม่ถูกต้อง 
1.การรวบรวมหลักฐาน 
1.1 เอกสารและบัญชีเกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว 
1.2 จํานวนรายการทั้งหมด 
1.2 จํานวนเงินทั้งหมด 
2. บันทึกถ้อยคําของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้รับมอบอํานาจถึง
ข้อเท็จจริงและเหตุผลว่าเหตุใดจึงได้บันทึกรายการดังกล่าว 
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    4.3.3 นําค่าใช้จ่ายของรอบปีอื่นมา
บันทึกบัญชี หรือนําค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ของ
กิจการมาบันทึกบัญชี 
 
 
 
 
 
 
5 .  ผู้ ทํ าบัญชี ไ ม่ มีคุณสมบั ติ ตาม ที่
กฎหมายกําหนด หรือมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

1. บันทึกผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
2. บันทึกถ้อยคําของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีหรือผู้ทําบัญชี หรือผู้
มอบอํานาจกรณีที่มอบอํานาจให้ผู้ อื่นมาให้ถ้อยคํา โดยต้องมี
หนังสือมอบอํานาจด้วย 
3. สําเนาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
1. มีการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาโดยพิจารณาดูว่ามีการใช้
เอกสารใบปริญญาปลอมหรือไม่ 
2. มีการพิจารณาคุณวุฒิตามขนาดและประเภทของธุรกิจ 

1. สาระสําคัญที่ต้องสอบสวนและรวบรวมหลักฐาน 
    1.1 วันที่ตรวจพบการกระทําความผิด 
    1.2 บัญชีอะไร รอบปีใด ที่ตรวจพบ ข้อบกพร่อง 
    1.3 เอกสารประกอบการลงบัญชีที่ธุรกิจนํามาบันทึกบัญชี 
2. หนังสือที่แสดงถึง 
    2.1 การแจ้งประเด็นข้อบกพร่องให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีทราบ 
    2.2 บันทึกถ้อยคําของธุรกิจและผู้ทําบัญชีชี้แจงถึงเหตุผลของการจัดทําบัญชี
ไม่ถูกต้อง 
 

สาระสําคัญที่ต้องสอบสวนและรวบรวมหลักฐาน 
1. วันที่ตรวจพบการกระทําความผิด 
2. ส่งเอกสารใบปริญญาบัตรหรือ Transcript ไปตรวจสอบยังสถาบันการศึกษาว่า
ถูกต้องหรือไม่ 
3. ให้ผู้ทําบัญชีมาชี้แจงให้ข้อเท็จจริง 
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3. ความผดิทีต่้องดาํเนินคด ี

ประเดน็ความผดิ แนวทางการพจิารณา 

    ความผิดที่ต้องดําเนินคดีจะเทียบ % 
ความผิดจากยอดใด เช่น 

    ให้พิจารณาจํานวนเงินว่ามีสาระสําคัญ โดยเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ จํานวนเงินไม่ต่ํากว่า 100,000 บาท ของรายการ
ประเภทนั้น ๆ และเกินกว่าร้อยละ 15* ของรายการยอดรวมสินทรัพย์หรือกําไร (ขาดทุน) ที่แสดงไว้ในงบการเงิน (แต่ทั้งนี้ 
ไม่ให้นําข้อบกพร่องของรายการที่เป็นบวกหรือลบ มาหักกลบกันก่อนนําเทียบอัตราร้อยละ) ดังนี้ 
    (1) กรณีที่รายการข้อบกพร่องนั้นมีจํานวนเงินเกิน 100,000 บาท และมีผลกระทบต่องบดุล ให้พิจารณาอัตราร้อยละ 
โดยนําไปเทียบกับยอดรวมของสินทรัพย์ทั้งสิ้นที่แสดงไว้ในงบดุล 
    (2) กรณีที่รายการข้อบกพร่องนั้นมีจํานวนเงินเกิน 100,000 บาท และมีผลกระทบต่องบกําไรขาดทุน โดยให้แยก
พิจารณาคิดอัตราร้อยละของรายการรายได้ และค่าใช้จ่ายที่บกพร่อง โดยเทียบกับยอดของกําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปีที่
แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุน 
 
*เนื่องจากเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
 
 
 

 

ตัวอย่างในการพิจารณา 

1.  ธุรกิจละเว้นการบันทึกรายได้จากการขาย 1 รายการ เป็นจํานวนเงินรวม 99,900 บาท และรายได้ดอกเบี้ยรับจากการฝากออมทรัพย์ 2 รายการ 

     เป็นจํานวนเงินรวม 151 บาท ในการพิจารณาให้นําจํานวนเงินที่พบผิดมารวมกันจํานวนเงินจะเกิน 100,000 บาท เข้าข่ายพิจารณาดําเนินคดี 
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