
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่  1 
 

หัวขอเนื้อหา 
 

1.  ประวัติความเปนมาของการบัญชี 
2.  ความหมายของการบัญชี      

 3.  การบัญชีกับการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  ประเภทของธุรกิจ 

5.  ผูใชงบการเงินและความตองการขอมูล 
 6.  การบัญชีกับเทคโนโลยี 

7.  อาชีพของนักบัญชี 
 8.  แมบทการบัญชี 
 9.  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
   10.  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 
   เมื่อศึกษาบทที่  1  จบแลว  นักศึกษาสามารถ 
 1.  บอกประวัติความเปนมาของการบัญชีได 

2.  บอกความหมายของการบัญชีได 
3.  อธิบายการบัญชีกับการเก็บรวบรวมขอมูลได 

 4.  อธิบายประเภทของธุรกิจได 
 5.  วิเคราะหและอธิบายขอดีขอเสียของธุรกิจแตละประเภทได 
 6.  อธิบายความสัมพันธของการบัญชีกับเทคโนโลยีได   
 7.  ยกตัวอยางหนาที่และความรับผิดชอบงานของนักบัญชีได 
 8.  อธิบายแมบทการบัญชีได 

9.  สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได  
  10.  สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่  1  ลักษณะทั่วไปและแนวคิดพื้นฐาน 
      ทางการบัญชี 

2.  ฟงการบรรยายในชั้นเรียน     
3.  อภิปราย  ซักถามเนื้อหาในบทเรียน 
4.  ศึกษาคนควา เนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารและ    

      อินเทอรเน็ต 
5.  ทํารายงาน 
6.  ตอบขอซักถามและทําแบบฝกหัดทายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารประกอบการสอน  เร่ือง  ลักษณะทั่วไปและแนวคิดพื้นฐานทางการบัญชี 
2.  หนังสือ  ตํารา และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปและแนวคิด  

       พื้นฐานทางการบัญชี 
 3.  แผนโปรงใส 
4.  ใบกิจกรรม 
5.  วีดิทัศน 
6.  คําถามและแบบฝกหัดทายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 
 

1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน   
2.  สังเกตจากการตอบคําถาม 
3.  ประเมินผลจากการทํารายงาน 
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายและการรายงานของกลุม 
5.  ประเมินผลจากการทดสอบยอย 

 6.  ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่  1 
ลักษณะทัว่ไปและแนวคิดพื้นฐานทางการบัญชี 

  
 ปจจุบันธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง โลกของธุรกิจตองมีการแขงขันกันอยางตอเนื่อง เพื่อการดํารงอยูตอไปใน
อนาคต หากผูบริหารขาดการจัดการธุรกิจที่ดี ขาดความรูดานการเงิน และขาดการควบคุม 
ตรวจสอบอยางเพียงพอ อาจทําใหธุรกิจตองลมสลายไป  การดําเนินธุรกิจในโลกของดิจิตอลซึ่งมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยไมไดทําธุรกิจโดยอาศัยส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนซ่ึงแตเดิม การแลกเปลี่ยน
นั้นจะทําโดยนําสินคามาแลกสินคา ตอมามีส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนซึ่งรูจักกันในหนวยของ
เงินตราที่มีมากมายหลายสกุล  และในปจจุบันนี้การประกอบธุรกิจซื้อขายสินคาสวนใหญมีการซือ้
ขายบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงเรียกวา  พาณิชยอิเล็คทรอนิกส (E-commerce) และรวมถึงการขาย
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทมือถือ เปนตน 
 

ประวัติความเปนมาของการบัญชี 
 
 การบัญชีมีวิวัฒนาการยอนหลังไปตั้งแตชวงกอนประวัติศาสตรที่สมาชิกใน
ครอบครัวตองดูแลเก็บขอมูลในเรื่องเสบียงอาหาร และเสื้อผาเพื่อตอสูกับอากาศที่หนาวเย็น 
ตอมาในยุคเริ่มตนอารยธรรมจึงไดเร่ิมมีการจดบันทึกเปนตัวหนังสือ มีการติดตอคาขายโดยการ
แลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกัน และพัฒนามาเปนการใชส่ือกลางในการแลกเปลี่ยน เชน เกลือ  
เงินตรา โดยส่ือกลางดังกลาวตองกําหนดมูลคา และหนวยนับที่ชัดเจนสําหรับใชในการ
แลกเปลี่ยนตอรองกัน นับตั้งแตชวงอาณาจักรบาบิโลน(4,500 ปกอน ค.ศ.) ซ่ึงคนพบหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่แสดงใหเห็นถึงการใชเหรียญหรือเบี้ยเพื่อบันทึกจํานวนสินทรัพยที่ครอบครอง
ไว      มีการบันทึกบัญชีอยางงายๆ ดานเดียว นอกจากนั้นในสมัยราชวงศโจ (1122 – 256 ปกอน 
ค.ศ.)มีบันทึกทางประวัติศาสตรแสดงถึงระบบการจดบันทึกและตรวจสอบในสวนราชการ 
จนกระทั่งเริ่มตนศตวรรษที่ 13 การบันทึกบัญชียังคงเปนการจดบันทึกถึงลักษณะ และจํานวน
เงินของรายการคาตามลําดับวันที่  การบันทึกรายละเอียดจะขึ้นอยูกับความสําคัญของรายการคา
ที่เกิดขึ้นซึ่งถือเปนบันทึกชวยความจําของพอคา และยังไมมีวิธีการตรวจสอบความถูกตองของ
รายการที่บันทึกไว จวบจนชวงตนศตวรรษที่ 14 ซ่ึงเปนชวงเร่ิมตนของหลักการบัญชีคู(double 
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entry system) และหลักฐานในการบันทึกบัญชีไดถูกคนพบในกรุงเจนัว ประเทศอิตาลี ซ่ึงเปน
ศูนยกลางการคาในขณะนั้น 
 ใน ค.ศ. 1494 ลูกา ปาชิโอลี (Luca Pacioli) ชาวอิตาลีไดเขียนหนังสือ "Summa de 
Arithmetica, Geometria, Proportioniet Propurtionalita" หนังสือเลมนี้เปนหนังสือทาง
คณิตศาสตรซ่ึงหนังสือกลาวถึงการทบทวนทางเลขคณิต เรขาคณิต และอัตราสวน รวมทั้ง
กลาวถึงการบัญชีที่ใชกันอยูในอิตาลีในขณะนั้น โดยใชศัพททางการบัญชีวา เดบิตโต (debito) 
หมายถึงเปนหนี้ และเครดิโต (credito) หมายถึงทรัสต (trust) หรือเชื่อถือ ความจริงแลวผูที่เขียน
หนังสือหลักบัญชีคูนาจะเปน Benedetto Cotrugli ในป ค.ศ. 1458 แตไปตีพิมพในป ค.ศ. 1573 
 กอนศตวรรษที่ 17 ตําราการบัญชีไดกลาวถึงรายการทางดานลูกหนี้และเจาหนี้ หรือ
รายการทางสถิติ และเริ่มใชคําวาเดบิต และเครดิต อยางแพรหลายในศตวรรษที่ 17 และศตวรรษ
ที่ 18  ในศตวรรษที่ 19 ทฤษฎีบัญชีไดพัฒนาอยางรวมเร็วในศตวรรษที่ 20 เนื่องจากผลของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ
มีความสลับซับซอนมากขึ้นเมื่อสถานการณเปลี่ยนไปทําใหวัตถุประสงคของการใชขอมูล
ทางการบัญชีเปลี่ยนแปลงไปดวย เนื่องจากมีผูตองการใชงบการเงินมากขึ้น 
 การบัญชีในประเทศไทยมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องตามลําดับเวลา ดังนี้ คือ 
 ในป พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง ซ่ึงมีผลทําให
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป กิจการตองจัดทําบัญชี เนื่องจากรัฐบาลเริ่มจัดเก็บ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิ  

ในปดังกลาว มีผูสําเร็จการศึกษาทางการบัญชีจากตางประเทศเพียงไมกี่ทาน บุคคล
เหลานั้นมีบทบาทสําคัญยิ่งตอวิชาชีพบัญชีของไทย ซ่ึงไดแก พระยาไชยยศสมบัติ (นายเสริม 
กฤษณามระ) หลวงดําริอิศรานุวรรต (มล.ดําริ อิศรางกูร ณ อยุธยา) นายจรูญ วิมลศิริ นายหอง 
บุญนาค นายยุกต ณ ถลาง และนายอาภรณ กฤษณามระ ฯลฯ  นักบัญชีสมัยนั้นรวมกลุมกันอยู 
ณ  สํ านักงานคณะกรรมการการตรวจ เงินแผนดิน ซ่ึงอยู ในศาลาลูกขุนใน  ภายใน
พระบรมมหาราชวัง และมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมวิชาชีพสอบบัญชีและตองการจัดตั้งสมาคม
วิชาชีพดังเชนในตางประเทศ 

เมื่อป พ.ศ. 2478 หลวงดําริอิศรานุวรรต ขณะดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ไดเริ่มขยายวิชาการบัญชีในหลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และการเมือง (ช่ือในสมัยนั้น) ตอมาในป พ.ศ. 2480 หลวงดําริอิศรานุวรรต ไดจัดราง
พระราชบัญญัติสภาการบัญชี เสนอตอพันเอกหลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี แตการจัดตั้ง
สภาการบัญชีไมเปนผล เนื่องจาก มีนักบัญชีจํานวนไมมากนัก จึงเห็นสมควรสงเสริมโดยให
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การศึกษาทางการบัญชีแกคนไทยกอน ดังนั้นในป พ.ศ. 2481 พระยาไชยยศสมบัติ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังซึ่งเปนประธานกรรมการพิจารณาเรื่องการสงเสริมการศึกษาทางบัญชีมีมติใหจดั
การศึกษาทางการบัญชีในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง  และจดัตัง้แผนกวชิาการบญัชขีึน้
ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันไดจัดใหมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขึ้นในโรงเรียน
พาณิชยการ (เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2547, หนา 15) 
 

ความหมายของการบัญชี 
  

นักวิชาการไดใหความหมายของการบัญชี (accounting) ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
การบัญชี  หมายถึง  กระบวนการระบุ การวัดมูลคา การจําแนก เก็บรวบรวมขอมูล 

สรุป และการติดตอส่ือสารขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนขอมูลเชิงปริมาณ
เบื้องตน เพื่อนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจ (King, Lembke, and Smith, 2544, p. 19)  
 การบัญชี  หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึกรายการ หรือเหตุการณที่เกี่ยวกับการเงิน
ในรูปของเงินตรา จัดหมวดหมูของรายการที่บันทึกไว สรุปผล และแสดงความหมายของผลนั้น ๆ 
(ไพบูลย  ผจงวงศ, 2547, หนา 2) 

การบัญชี หมายถึง  ศิลปะของการเก็บรวบรวมบันทึก จําแนก และทําสรุปขอมูลอัน
เกี่ยวกับเหตุการณทางเศรษฐกิจในรูปของตัวเงิน ผลงานขั้นสุดทานของการบัญชีคือ การให
ขอมูลทางการเงิน ซ่ึงเปนประโยชนแกบุคคลหลายฝาย และผูที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
(สมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชี รับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2538, หนา 2) 
 จากความหมายของการบัญชีดังกลาวขางตนสรุปไดวา การบัญชี หมายถึง 
กระบวนการระบุ การจําแนก การวัดมูลคา โดยการบันทึก เก็บรวบรวมขอมูล จําแนก วัดมูลคา 
และแปลความหมาย  และนําผลที่ไดจากการบันทึกนั้นมาจัดทําเปนรายงานทางการเงิน เพื่อ
นําไปวิเคราะห และแปลผล เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชน สําหรับบุคคลภายนอก และ
บุคคลภายใน เพื่อใชในการตัดสินใจ 
 ทั้งนี้กระบวนการทางการบัญชีแบงออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้  

1.   การระบุ  (identifying)  เปนการเลือกเหตุการณที่เกิดจากการดําเนินงาน ซ่ึงมี
ผลกระทบตอฐานะการเงินของกิจการ เหตุการณนี้ทางการบัญชี เรียกวา รายการคา (business 
transaction) เชน นาย ก ซ้ือสินคาเปนเงินสด จัดวาเปนรายการคา แตถานาย ก เดินทางไปเซ็น
สัญญากับลูกคาไมจัดวาเปนรายการคา เปนตน 
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2.   การวัดคา (measurement) เปนการวัดคารายการคาที่เกิดขึ้นในรูปหนวยเงินตรา
สกุลตาง ๆ รายการคามีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปตัวเงินของกิจการ เชน รายการซื้อ
สินคาเปนเงินสด หรือซ้ือเชื่อ รายการขายสินคาเปนเงินสด หรือขายเชื่อ รายการจายเงินเดือน
และคาแรงงาน รายการจายคาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพทของกิจการ เปนตน 

3.   การบันทึกรายการคา (recording) เปนการใชหลักการบัญชีคูในการบันทึก
รายการซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในบทที่ 4  โดยปกติเมื่อจดบันทึกรายการคา บุคคลทั่วไปจะ
บันทึกในลักษณะของคําบรรยาย เชน วันที่ 10 มิถุนายน 25x1 นาย ก ซ้ือสินคาเปนเงินสด
จํานวน 10,000 บาท แตในทางการบัญชี รายการคานี้จะบันทึกลงในแบบฟอรมแทนคําบรรยาย
โดยใชหลักการบัญชีคู ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดในบทที่ 4 
  4.   การติดตอส่ือสาร (communication) แบงออกไดเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

4.1  การจัดเตรียมรายงาน (prepare accounting reports) เปนการสรุปขอมูล
ทางการบัญชีทั้งหมดที่ไดบันทึกไวแลวในรูปของรายงานการเงิน ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดใน
บทที่ 2  

4.2  การวิเคราะห และตีความสําหรับผูใช (analysis and interpret for users) 
เกี่ยวของกับการนํารายงานที่จัดทําแลวนํามาวิเคราะหตีความสําหรับบุคคล นิติบุคคล หรือ
หนวยงานตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของการใชงานนั้น ๆ 
 

การบัญชีกับการเก็บรวบรวมขอมูล 
  

ผูที่ไมคุนเคยกับการบัญชี มักจะสับสนระหวางหนาที่ของ ผูทําบัญชี กับนักบัญชี 
ความจริงแลว หนาที่ของบุคคล 2 กลุมนี้แตกตางกันมาก โดยพิจารณาไดจากคําจํากัดความ ดังนี้ 
 1.   ผูทําบัญชี (bookkeeping) จะเกี่ยวของเฉพาะการเก็บรวบรวมขอมูลทางการเงิน 
แลวนํามาบันทึก ซ่ึงนักบัญชีจะไดนําขอมูลนั้นมาดําเนินการตอไป ดังนั้นงานของผูทําบัญชีจึง
เปนสวนหนึ่งของงานที่นักบัญชีทําเทานั้น 

2.   นักบัญชี (accountant) จะเกี่ยวของโดยตรงกับทุกขั้นตอนของการจัดทํารายงาย
ทางการเงิน ตั้งแตการวางรูประบบบัญชีเพื่อให ผูทําบัญชีสามารถเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูล
ไวได หนาที่สําคัญของนักบัญชีในขั้นตอมา นั่นคือ การทําหนาที่วิเคราะหขอมูล การเสนอ
ขอมูล และการใหคําแนะนําแกผูใชขอมูลทางการเงิน แมนักบัญชีสวนใหญไมคอยมีโอกาส
ติดตอกับผูใชขอมูลทางการเงินโดยตรง อยางไรก็ตามหนาที่ นักบัญชีจะตองอาศัยความเขาใจใน
เร่ืองขอมูลที่ผูตัดสินใจตองการมากกวาบทบาทของผูทําบัญชี 
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ประเภทของธุรกิจ 
  

ธุรกิจมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในบรรดาธุรกิจตาง ๆ  อาจ
จําแนกไดหลายลักษณะ ดังนี้ 

1.  จําแนกตามผลผลิต  การจําแนกตามผลผลิตจะพิจารณาวา ธุรกิจใหอะไรแก
สังคม ซ่ึงแบงได 2 ประเภท ดังนี้ 

1.1  กิจการใหบริการ (service firm) หมายถึง กิจการที่ใหบริการ แทนตัวสินคา ซ่ึง
จะมีรายไดหลัก คือ คาธรรมเนียม คาบริการรับ รายจายหลัก คือ เงินเดือนพนักงาน คาวัสดุ
ส้ินเปลือง คาเชา คาสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคา และอื่น ๆ รายจายของกิจการใหบริการถือเปน
คาใชจายในการดําเนินงาน (operating expenses) ซ่ึงคิดเปนตนทุนประจํางวด (period cost) 
ขอพิจารณาที่เกิดขึ้นในกิจการใหบริการ ไดแก การวัดผลการดําเนินงาน และลักษณะของ
ผลิตภัณฑซ่ึงจะไมเห็นเปนตัวตนที่ชัดเจน งบการเงินของกิจการจําแนกรายได และคาใชจายตาม
ประเภทของลูกคา ตัวอยางของกิจการประเภทนี้ เชน โรงพยาบาล  สํานักงานกฎหมาย  บริษัทที่
ปรึกษา  รานตัดผม โรงแรม เปนตน 

1.2  กิจการใหตัวสินคา  หมายถึง ธุรกิจที่ทําหนาที่นําสินคามาขาย หรือธุรกิจที่ทํา
การนําวัตถุดิบมาแปรรูปใหเปนตัวสินคา  ซ่ึงอาจแบงได 2 ประเภท ดังนี้ 
 1.2.1  กิจการซื้อขายสินคา (merchandising firm) หมายถึง กิจการที่ซ้ือขาย
สินคาทั้งขายสง และขายปลีกโดยไมใชผูผลิต รายไดหลักของกิจการคือ คาขาย คาใชจายจําแนก
เปน 2 สวน คือ ตนทุนขาย (cost of goods sold) และคาใชจายในการขาย และบริหาร 
(administrative and selling expenses) ตนทุนขายคิดเปนตนทุนสินคา หรือผลิตภัณฑ (product 
cost) สวนคาใชจายในการขาย และบริหารคิดเปนตนทุนประจํางวด (period cost) เชน 
หางสรรพสินคา รานขายยา รานขายของชํา  เปนตน 

 1.2.2  กิจการผลิต (manufacturing firm) หมายถึง กิจการผลิตสวนใหญมี
โรงงานสําหรับผลิตสินคา และจะซื้อวัตถุดิบ (material) นําเขาสูกระบวนการผลิตโดยวาจาง
คนงาน และพนักงาน (labor) จายคาใชจายการผลิต (manufacturing overhead expenses) ที่ใชใน
กระบวนการผลิต คาใชจายทั้งสามสวนที่กลาวมานี้จะรวมเปนตนทุนสินคา หรือผลิตภัณฑ 
(product cost) สําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้นในสํานักงานจะคิดเปนคาใชจายในการขาย และบริหาร 
ซ่ึงถือวาเปนตนทุนประจํางวด (period cost) 
 2.  จําแนกตามการจัดตั้ง  การจําแนกกิจการตามการจัดตั้งจะพิจารณาจากการ
ดําเนินการจัดตั้งตามลักษณะการเปนเจาของ ซ่ึงอาจแบงได 7 ประเภท ดังนี้ (ดวงสมร  อรพินท, 
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กชกร  เฉลิมกาญจนา, แพร  กีระสุนทรพงษ, ปริญดา  มณีโรจน, และสมพงษ   พรอุปถัมภ. 2548. 
หนา 10-14) 
 2.1 กิจการเจาของคนเดียว (single proprietorship or sole proprietorship) ไดแก    
กิจการที่มีบุคคลคนเดียวเปนเจาของ และนําสินทรัพยของตนมาลงทุนในกิจการเพื่อหากําไร 
เจาของเปนบุคคลคนเดียวที่มีอํานาจจัดการ ควบคุม และตัดสินใจในการดําเนินงานของกิจการ 
ขนาดของกิจการคอนขางเล็ก การจัดตั้ง และเลิกกิจการกระทําไดสะดวก กําไรจะเปนของ
เจาของเพียงบุคคลเดียว ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ผลการดําเนินงานไมจําเปนตองเปดเผย
ตอบุคคลภายนอก แตเจาของตองรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการโดยไมจํากัดจํานวน ทุนของ
กิจการ ประเภทนี้จะจํากัดเนื่องจากมีผูลงทุนเพียงคนเดียว ความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจการ
ขึ้นอยูกับความสามารถของเจาของกิจการเพียงบุคคลเดียว เมื่อเจาของถอนทุนก็จะตองเลิก
กิจการไป 

 ในแงกฎหมาย กิจการคาของเจาของคนเดียวนี้ไมถือวาเปนนิติบุคคลแยกตางหาก
จากผูเปนเจาของแตในแงของการบัญชีจะแยกเปนหนวยอิสระหนวยหนึ่งตางหากจากผูเปน
เจาของ เมื่อเจาของนําสินทรัพยสวนตัวมาลงทุนในกิจการ ถือวาสินทรัพยเหลานี้เปนของกิจการ
มิใชสินทรัพยสวนตัวอีกตอไปแลว ถามีรายการทางบัญชีเกิดขึ้นก็ตองดูวาเปนรายการที่
เกี่ยวของกับกิจการคา หรือของสวนตัว เชน นาย ก. เปดกิจการรานขายของชํา นาย ก. ซ้ือ
รถยนตเพื่อใชในครอบครัวมีราคา 500,000 บาท รายการซื้อรถยนตนี้จะไมนํามาบันทึกในบัญชี
ของกิจการรานขายของชํา เปนตน 

2.2 หางหุนสวน (partnership) หมายถึง กิจการที่มีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป
เปนเจาของ โดยตกลงรวมลงทุนกันซึ่งจะลงทุนเปนเงินสด สินทรัพยอ่ืน หรือแรงงานก็ได ผูเปน
หุนสวนจะตกลงทําสัญญาจัดตั้งหางหุนสวน สัญญานี้อาจทําดวยวาจา หรือเปนลายลักษณอักษร 
สาระสําคัญในสัญญาจะระบุถึงจํานวนเงินลงทุนของผูถือหุนสวนแตละคน ความรับผิดชอบ
ของผูเปนหุนสวน การแบงปนผลกําไรหรือขาดทุน และอ่ืน ๆ หางหุนสวนตามประมวล
กฎหมายแพง และพาณิชยแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

2.2.1  หางหุนสวนสามัญ (unlimited partnership) ไดแก หางหุนสวนที่ผูเปน 
หุนสวนทุกคนรับผิดชอบรวมกันในหนี้สินทั้งหมดโดยไมจํากัดจํานวน ผูเปนหุนสวนทุกคนมี
สิทธิ์จัดการงานแทนหางได ซ่ึงจะจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือไมก็ได ถาไมไดจดทะเบียน ผูเปน
หุนสวนทุกคนกับหางหุนสวนจะไมแยกออกจากกันเมื่อเกิดคดีความขึ้น เจาหนี้จะฟองรอง
หุนสวนคนใดก็ได ในกรณีที่จดทะเบียนตองใชคําวา "หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล" ประกอบชื่อ
หางเสมอ และหางหุนสวนจะเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากผูเปนหุนสวน เมื่อเกิดคดีความ เจาหนี้
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จะฟองรองในนามของหางหุนสวน ในกรณีที่สินทรัพยของหางหุนสวนไมพอชําระหนีจ้ะฟองรอง
เอาจากผูเปนหุนสวนตอไป ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคนเปนผูจัดการของหางหุนสวนได
ตามแตจะตกลงกัน และผูมีหนาที่จัดทําบัญชีสําหรับหางหุนสวนสามัญไดแก ผูเปนหุนสวน 

2.2.2  หางหุนสวนจํากัด (limited partnership) หมายถึง หางหุนสวนที่
กฎหมายบังคับวาตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล และตองมีคําวาหางหุนสวนจํากัดประกอบชื่อ
ของหางหุนสวนดวยเสมอ หางหุนสวนจํากัดมีหุนสวน 2 ประเภท ดังนี้ 

2.2.2.1 หุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดชอบ ผูเปนหุนสวน
ประเภทนี้รับผิดชอบในหนี้สินของหางหุนสวน ไมเกินกวาจํานวนเงินที่ตนไดลงทุนใหหาง
หุนสวน  

2.2.2.2  หุนสวนไมจํากัดความรับผิดชอบ ผูเปนหุนสวนประเภทนี้
จะรับผิดในหนี้สินโดยไมจํากัดจํานวน  กฎหมายกําหนดใหตองมีหุนสวนประเภทไมจํากัด
ความรับผิดอยางนอย 1 คน 

 การจดทะเบียนหางหุนสวนประเภทนี้ตองระบุใหชัดเจนวามี
หุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดชอบ และไมจํากัดความรับผิดชอบกี่คน ใครบาง ผูเปน
หุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิดชอบเทานั้นที่มีสิทธิ์จัดการงานของหางหุนสวน และผูมี
หนาที่จัดทําบัญชีสําหรับหางหุนสวนจํากัด คือ ผูจัดการ 
 2.3   บริษัทจํากัด (corporation or company limited) คือ ธุรกิจที่จัดตั้งโดยการ
รวมทุนของกลุมชนเพื่อกระทํากิจการรวมกันโดยตั้งเปนนิติบุคคล คือ ตองจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลแยกตางหากจากเจาของ ผูที่ลงทุนซื้อหุนของบริษัทเรียกวา ผูถือหุน (stockholders) บริษัท
จะมีการแบงทุนออกเปนหุน มูลคาหุนละเทา ๆ กัน ผูถือหุนจะไดรับสวนแบงกําไรเปนเงินปนผล 
(dividends) บริษัทจํากัดจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละครั้ง หุนของบริษัทอาจ
เปล่ียนมือไดโดยการจําหนายหรือโอนใหผูลงทุนรายอื่นโดยไมตองเลิกบริษัท บริษัทที่จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทเรียบรอยแลวตองใชคํานําหนาวา บริษัท และคําลงทาย จํากัด เวนแตธนาคารพาณิชยจะ
ใชคําวาบริษัทจํากัด หรือไมใชก็ได และผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ไดแก กรรมการผูจัดการบริษัท 

เดิมนั้นบริษัทจํากัดมีเพียงประเภทเดียว ตอมาในป พ.ศ.2521 ไดมีพระราชบัญญัติ
ใหมแบงบริษัทจํากัดออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 2.3.1  บริษัทเอกชน จํากัด หมายถึง บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยซ่ึงบัญญัติในมาตรา 1096 อันวาบริษัทจํากัดนั้น คือ บริษัทประเภทซึ่งจัดตั้งดวย
การแบงทุนเปนหุนมีมูลคาเทา ๆ กัน ผูถือหุนดังกลาวตางรับผิดชอบจํากัดเพียงไมเกินจํานวน
เงินที่ตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนที่ตนถือมูลคาหุนไมต่ํากวาหุนละ 5 บาท หุนนั้นจะ
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แบงแยกไมได ผูเร่ิมจัดตั้งของบริษัทเอกชน จํากัด ตั้งมีจํานวนตั้งแต 7 คนขึ้นไป หุนซ่ึงถือวา
เปนหุนทุนของบริษัทเอกชน จํากัด เรียกวา หุนสามัญ (common stock) 
 2.3.2  บริษัทมหาชน จํากัด หมายถึง บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544  ผูเร่ิมจัดตั้ง มีจํานวน 15 คนขึ้นไป  หุนของบริษัทแต
ละหุนตองมีมูลคาเทากัน โดยไมกําหนดมูลคาจํานวนเงินขั้นต่ําไว ถามีการออกหุนโดยมี
สวนเกินมูลคาหุนใหเก็บเงินเต็มจํานวนครั้งเดียว และเรียกเก็บสวนเกินเต็มจํานวน  

ทั้งบริษัทเอกชน จํากัด และบริษัทมหาชน  จํากัด ตองมีกรรมการคณะหนึ่ง
เพื่อดําเนินกิจการของบริษัทเรียกวาคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน 
และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 

ธุรกิจแบบบริษัทจํากัดสามารถที่จะรวบรวมเงินทุนไดเปนจํานวนมากเทาที่
ตองการ อายุการดําเนินงานของธุรกิจจะตอเนื่อง การบริหารงานของบริษัทจํากัดมีประสิทธิภาพ
ดีกวาหางหุนสวนเนื่องจากบริษัทจํากัดบริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งผูถือหุนเปนผู
คัดเลือก แตการจัดตั้งคอนขางยุงยาก และเสียคาใชจายมาก ในการจัดตั้งบริษัทนั้นผูเร่ิมกอตั้ง
ตองจัดทําหนังสือบริคณหสนธิ และจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย หรือสํานักงานพาณิชย
จังหวัดที่บริษัทตั้งอยูในสวนภูมิภาค ขอเสียคือคณะกรรมการบริษัทอาจขาดความตั้งใจ หรือ
ความรับผิดชอบในการทํางาน เนื่องจากเปนกลุมบุคคลที่วาจางมาทํางาน ไมไดเปนเจาของ
กิจการเอง 
 2.4  สหกรณ (cooperation) หมายถึง  กิจการที่ประกอบธุรกิจโดยการรวมทุน 
รวมแรงรวมปญญาของบุคคลกลุมหนึ่งซ่ึงจัดตั้งโดยความสมัครใจตามหลักการชวยเหลือตนเอง        
การชวยเหลือซ่ึงกัน และกัน และประหยัดเพื่อใหเกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ ผูรวมลงทุนใน 
สหกรณอยางนอยตองมีจํานวน 10 คน ทุนของสหกรณจะแบงเปนหุนมูลคาหุนละเทา ๆ กัน 
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสหกรณคือจะไมเปนการหากําไรแตตองการชวยเหลือสมาชิกในดาน
เศรษฐกิจการประกอบอาชีพ และการแบงผลประโยชนใหสมาชิก  สหกรณตองจดทะเบียนเปน
นิติบุคคล และตองระบุวา เปนสหกรณจํากัดหรือไมจํากัด ถาเปนสหกรณจํากัดสมาชิกทุกคน
จํากัดความรับผิดชอบเพียงไมเกินมูลคาหุนที่สงใชยังไมครบ ถาเปนสหกรณไมจํากัดสมาชิกทุก
คนตองรับผิดชอบรวมกันในหนี้สินของสหกรณโดยไมจํากัดจํานวน ผูถือหุนเรียกวาสมาชิก
สหกรณ สมาชิก 1 คน มี 1 เสียง เพื่อปองกันการควบคุมสหกรณจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ 
 2.5  รัฐวิสาหกิจ (state enterprises)  หมายถึง หนวยงานที่รัฐบาลเปนเจาของ 
หรือรัฐรวมลงทุนเกินกวารอยละ 50  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
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แหงชาติ พ.ศ.2502 มาตรา 13 ซ่ึงไดบัญญัติไววา รัฐวิสาหกิจ หมายถึง บริษัท หรือหางหุนสวน
นิติบุคคลซึ่งทุนทั้งสิ้นเปนของกระทรวง ทบวง กรม ในรัฐบาล หรือกระทรวง ทบวง กรม ใน
รัฐบาลมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 หรือบริษัท หางหุนสวนนิติบุคคลใด ๆ ที่บริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวขางตน มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 และใหความหมาย
รวมถึงองคการรัฐบาล หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ และรวมตลอดถึงหางหุนสวน
นิติบุคคลใด ๆ ที่องคการรัฐบาล หรือหนวยงานธุรกิจของรัฐบาลมีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละ 50 
  2.6  นิติบุคคลตางประเทศ (foreign enterprises) เนื่องจากปจจุบันประเทศไทย
เปดโอกาสใหตางชาตินําเงิน และหรือสินทรัพยอ่ืนมาลงทุนในประเทศ เพื่อเปนการระดมทุน 
นิติบุคคลตางประเทศอาจการจดทะเบียนได 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  2.6.1  นิติบุคคลจดทะเบียนจากตางประเทศ หรือนิติบุคคลจดทะเบียนพาณิชย
ในประเทศไทย ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี คือ ผูจัดการ  
  2.6.2  นิติบุคคลตางประเทศที่จดทะเบียนพาณิชยในประเทศไทยจะตองมีผูถือ
หุนตางชาติถือหุนรอยละ  50 ของทุนจดทะเบียนขึ้นไป นิติบุคคลตางประเทศจะถูกจํากัดสิทธิใน
การประกอบธุรกิจบางประเภท เชน การเกษตร เปนตน 

2.7 กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร (joint venture) หมายถึง กิจการรวมคา
ตามประมวลรัษฎากร ไดแก กิจการที่ดําเนินการรวมกันเปนการคา หรือหากําไรระหวางบริษัท
กับบริษัท บริษัทกับหางหุนสวนนิติบุคคล หางหุนสวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ
ระหวางบริษัท และหรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
หางหุนสวนสามัญหรือนิติบุคคลอื่น 

 
ผูใชงบการเงิน และความตองการขอมูล 
 
 ผูใชงบการเงินประกอบดวย ผูลงทุน (ทั้งผูลงทุนในปจจุบัน และผูที่อาจตัดสินใจ
ลงทุนในอนาคต) ลูกจาง ผูใหกู ผูขายสินคา และเจาหนี้อ่ืน ลูกคา รัฐบาล และหนวยงานราชการ 
และสาธารณชน ผูใชงบการเงินเหลานี้ใชงบการเงินเพื่อตอบสนองความตองการขอมูลที่
แตกตางกัน ดังนี้ (สมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2542, หนา 6)  
 1.   ผูลงทุน หมายถึง ผูเปนเจาของเงินทุนรวมทั้งที่ปรึกษาซึ่งตองการทราบถึงความเสีย่ง 
และผลตอบแทนจากการลงทุน ผูลงทุนตองการขอมูลที่จะชวยในการพิจารณาตัดสินใจซื้อขาย หรือ
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ถือเงินลงทุนนั้นตอไป นอกจากขอมูลดังกลาว ผูลงทุนที่เปนผูถือหุนยังตองการขอมูลที่จะชวยใน
การประเมินความสามารถของกิจการในการจายเงินปนผลดวย 

2.   ลูกจาง หมายถึง ลูกจาง รวมทั้งกลุมตัวแทนซึ่งตองการขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคง 
และความสามารถในการทํากําไรของนายจาง นอกจากนั้นยังตองการขอมูลที่จะชวยใหสามารถ
ประเมินความสามารถของกิจการในการจายคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ และโอกาสในการจางงาน 

3.   ผูใหกู หมายถึง ผูซ่ึงตองการขอมูลท่ีจะชวยในการพิจารณาวาเงินใหกูยืม และ
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะไดรับชําระเมื่อครบกําหนด 

4.   ผูขายสินคา และเจาหนี้อ่ืน  หมายถึง ผูซ่ึงตองการขอมูลที่จะชวยในการตัดสินใจ
วาหนี้สินจะไดรับชําระเมื่อครบกําหนด เจาหนี้การคาอาจไดความสนใจขอมูลของกิจการใน
ระยะเวลาที่ส้ันกวาผูใหกู นอกจากวาการดําเนินงานของเจาหนี้นั้นขึ้นอยูกับการดําเนินงาน
ตอเนื่องของกิจการซึ่งเปนลูกคารายใหญ 

5.   ลูกคา หมายถึง ผูซ่ึงตองการขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ 
โดยเฉพาะกรณีที่มีความสัมพันธอันยาวนาน หรือตองพึ่งพากิจการนั้น 

6.   รัฐบาล และหนวยงานราชการ หมายถึง หนวยงานที่ตองการขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของกิจการในการจัดสรรทรัพยากร การกํากับดูแล การพิจารณากําหนดนโยบายทาง
ภาษี และเพื่อใชเปนฐานในการคํานวณรายไดประชาชาติ และจัดทําสถิติในดานตาง ๆ  

7.   สาธารณชน หมายถึง ประชาชนผูซ่ึงตองการขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมความสําเร็จ 
และการดําเนินงานของกิจการเนื่องจากกิจการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสาธารณชนในการจาง
งาน และการรับซื้อสินคาจากผูผลิตในทองถ่ิน 
 

การบัญชี กับเทคโนโลยี 
 

 เทคโนโลยีเปนส่ิงที่เขามามีบทบาทสําคัญในชีวิต โดยเฉพาะการดําเนินงานดาน
ธุรกิจ การบัญชีซ่ึงเปนสวนงานหนึ่งทางธุรกิจก็ไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาใช เชน การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการบันทึกบัญชี การนําคอมพิวเตอรเขามาชวยงานดานการบัญชี ทําให
กิจการประหยัดดานทุนในการบันทึกบัญชี แรงงาน และเวลา  และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บขอมูล ทําใหการประมวลผลถูกตองแมนยําขึ้น รายงานทางการเงินที่พิมพออกมาถูก
จัดรูปแบบของขอมูลใหไดตามความตองการในการใชประโยชนของขอมูล 
 การทํางานของคอมพิวเตอรในปจจุบันมีระบบเครือขายในการทํางาน ชวยในการ
ส่ือสาร สงขอมูลถึงกันภายในหนวยงาน หรือตางหนวยงานกันเปนไปดวยความรวดเร็ว 
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โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่นักบัญชีไทยใช ไดแก SAP R/3 , ACCPAC Express Oracle 
Application เปนตน 

อาชีพของนักบัญชี 
 
 อาชีพของนักบัญชีสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายอาชีพ อาจแตกตางกันไป
ตามความตองการของกิจการ หรืออาจจําแนกได ดังนี้ (วสันต  กาญจนมุกดา, 2547, หนา 7) 

1.   การบัญชีสาธารณะ  (public accounting) นักบัญชีที่ประกอบอาชีพในลักษณะนี้
เปนนักบัญชีที่มิไดทํางานเปนพนักงานในบริษัท  หรือกิจการใดโดยจะแยกตัวมารับทําบัญชี 
โดยเปดสํานักงานแยกตางหาก  เชน  รับจางทําบัญชี เปดสํานักงานสอบบัญชี หรือรับปรึกษา
การวางแผนภาษี เปนตน 

2.  การบัญชีในงานบัญชีของธุรกิจ (business accounting) เปนนักบัญชีที่เปน
พนักงาน หรือลูกจางของกิจการ ผลตอบแทนที่ไดรับสวนใหญจะเปนเงินเดือน เชน พนักงาน
บริษัท  หางหุนสวน  กิจการเจาของคนเดียว  สมุหบัญชี  ผูตรวจสอบภายใน  เปนตน 

3.   การบัญชีสวนราชการ (governmental accounting)  การบัญชีสวนราชการเปน
บัญชีที่มิไดมุงแสวงหากําไร ผลตอบแทนที่ไดรับเปนเงินเดือนประจํา อาชีพของนักบัญชีใน
กลุมนี้  เชน  พนักงานบัญชีของหนวยราชการทุกหนวยงาน  เปนตน 
 

แมบทการบัญชี 
 
 เนื่องจากงบการเงินที่จัดทําขึ้นมีวัตถุประสงคที่จะตอบสนองความตองการของ
บุคคลหลายฝายเชนเจาของกิจการ  เจาหนี้  นักลงทุน  รัฐบาล  โดยผูใชงบการเงินนําขอมูลท่ีได
ใชในประกอบการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ  ดังนั้นงบการเงินที่จัดทําขึ้นจึงตองมีหลักและขอ
สมมติทางการบัญชีในอันที่จะทําใหงบการเงินนั้นแสดงขอมูลที่ถูกตองตามที่ควรและเปนไป
ตามมาตรฐานเดียวกัน 
 ดวยเหตุนี้  สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  จึงไดออก
แมบทการบัญชี  (accounting  framework)  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ  2542  เพื่อนํามาใชเปนเกณฑ
ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน  โดยยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  1  เร่ืองขอสมมติขั้นมูล
ฐานการบัญชี  การกําหนดเกณฑในการจัดทําและนําเสนองบการเงินที่ปรากฏอยูในแมบทการ
บัญชี  จะเกี่ยวของกับ  วัตถุประสงคของแมบทการบัญชี  กลุมผูใชงบการเงินลักษณะเชิงคุณภาพ
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ของงบการเงิน  องคประกอบ  นิยาม  รวมถึงเกณฑในการรับรูรายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน  
การวัดมูลคาของรายการ  และแนวคิดเกี่ยวกับทุน  และรักษาระดับทุนที่ในการวัดผลกําไรในงบ
การเงิน  ซ่ึงในสวนของแนวคิดและขอสมมติขั้นมูลทางการบัญชีซ่ึงจะเกี่ยวของโดยตรงกับ
ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน  ถางบการเงินที่จัดทําและนําเสนอนั้นจะตองมีลักษณะเชิง
คุณภาพอยางไรบาง  มีขอสมมติอะไรเปนเบื้องหลังในการจัดทําและตองคํานึงถึงขอจํากัด
อะไรบางในการจัดทํา ทั้งนี้ในแมบทบัญชีสําหรับการจัดทําและนําเสนองบการเงินแสดงถึง
ความสัมพันธของหัวขอดังกลาวดังภาพที่ 1.1  
 ลักษณะของงบการเงิน 

ใหขอมูลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

เกณฑคงคาง การดําเนินงานตอเนื่อง 

ทันตอเวลา ความสมดุลของ
ลักษณะเชิงคุณภาพ 

ความสมดุลระหวางประโยชน
ที่ไดรับกับตนทุนที่เสียไป 

ถูกตอง และยุติธรรมหรือถูกตองตามควร 

เขาใจได เกี่ยวของกับการตัดสินใจ เช่ือถือได เปรียบเทียบกันได 

นัยสําคัญ 

เนื้อหาสําคัญ
กวารูปแบบ 

ความ
เปนกลาง 

ความ
ครบถวน 

ตัวแทนอัน  
อันเที่ยงธรรม 

ความ
ระมัดระวัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วั

ข

ข

ลั

ลั

ลั

ตถุประสงค 

อสมมุติ 

อจํากัด 

กษณะเชิงคุณภาพ 

กษณะแรก 

กษณะรอง 

 
 
 
 
ภาพที่  1.1  แมบทการบัญชีสําหรับการจัดทํา และนําเสนองบการเงิน 
ที่มา  (สมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2542, หนา31) 
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จากแผนภูมิดังกลาวสิ่งที่ควรทราบคือ  แนวคิดในการบัญชี  คือ ขอสมมติทางการ
บัญชี  ขอจํากัดที่มีในการจัดทํางบการเงิน  ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินที่ควรจะมีดังนี้ 

1.   วัตถุประสงคของงบการเงิน   วัตถุประสงคของงบการเงินจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอ
ขอมูลที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงจะชวยใหผูใชงบการเงินสามารถนําขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานฐานะการเงิน และกระแสของเงินสดที่เกิดจากเหตุการณในอดีตไปใชในการตดัสินใจ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งของฝายบริหารหรือหากเปนผูถือหุนก็สามารถนําไปใชเพื่อ
ประเมินถึงการลงทุนในกิจการตอไป  

2.   ขอสมมติ  ขอสมมติทางการบัญชีถูกสมมติขึ้นเพื่อใชในการบันทึกบัญชี ซ่ึงขอ
สมมติดังกลาวได 2 ประเภท ดังนี้ (อัญชลี  พิพัฒนเสริญ, 2545, หนา 12) 

 2.1  เกณฑคงคาง  (accrual  basis)  ในการคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับงวดตอง
คํานึงถึงรายได และคาใชจายทั้งหมดที่เปนของงวดนั้น และแยกสวนที่ไมเปนของงวดนั้นออก 
ซ่ึงตามวิธีการบัญชีที่ถือเกณฑเงินสด จํานวนเงินที่จายไปทั้งหมดสําหรับงวดอาจถือไดวาเปน
คาใชจายที่เกิดขึ้น แตตามเกณฑคงคาง รายไดถือวาเกิดขึ้นเมื่อเขาเกณฑ 2 ประการ ดังนี้ 

  2.1.1  กระบวนการที่กอใหเกิดรายไดไดสําเร็จแลวหรือถือไดวาสําเร็จแลว  
  2.1.2  การแลกเปลี่ยนไดเกิดขึ้นแลว กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รายไดเกิดขึ้นใน
งวด ซ่ึงไดมีการสงมอบสินคาหรือใหบริการแกลูกคาแลว  

  สําหรับจํานวนเงินที่บันทึกเปนรายไดนั้นก็คือจํานวนที่ไดรับหรือคาดวาจะ
ไดรับ อยางไรก็ตาม ในบางกรณีนักบัญชีถือวารายไดเกิดขึ้นโดยใชเกณฑอ่ืนที่แตกตางไปจาก
ขางตน และใชหลักการจับคูคาใชจายกับรายไดเพื่อใหไดมาซึ่งคาใชจายที่เกิดขึ้นสําหรับงวด แม
จะยังมีการรับเงิน และการจายเงินก็ตาม 

 2.2   การดําเนินงานตอเนื่อง  (going  -  concern  concept)     หลักการดําเนินงาน
ตอเนื่องหรือหลักความดํารงอยูของกิจการที่จัดตั้งขึ้นยอมมีวัตถุประสงคที่จะดํารงอยูโดยมกีาํหนด 
กลาวคือ หากไมมีเหตุช้ีเปนอยางอื่นแลว กิจการที่ตั้งขึ้นมายอมจะดําเนินงานตอเนื่องกันไปอยาง
นอยก็นานพอที่จะดําเนินงานตามแผน และขอผูกพันที่ไดทําไวจนสําเร็จ นักบัญชีจึงมีขอ
สมมติฐานวากิจการไมตั้งใจที่จะเลิกดําเนินงาน หรือไมจําเปนตองเลิกดําเนินงาน หรือตองลด
ปริมาณการดําเนินงานลงอยางมาก หากมีเหตุอ่ืนใดชี้ใหเห็นวาเหตุการณในภายหนาจะไมเปนไป
ตามขอสมมติดังกลาว ก็จะตองใชมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดไวสําหรับเหตุการณนั้น ๆ 
โดยเฉพาะแทน 
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3.   ขอจํากัดของขอมูลท่ีเก่ียวของสมการตัดสินใจและตามเชื่อถือได  การจัดทํางบ
การเงินเพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจและเปนที่นาเชื่อถือตองพิจารณาถึงขอจํากัด
ตาง  ๆ ได 3 ประเภท  ดังนี้ 
 3.1  ความทันตอเวลา  (timeliness)  ผูใชงบการเงินนั้นตองการขอมูลไปใชใน
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ  ดังนั้นขอมูลที่ไดจึงเปนขอมูลที่ตองเชื่อถือไดและทันตอเวลา  ปกติ
การที่จะไดขอมูลที่มีความเชื่อถือไดสูง  ๆ  นั้นจะตองใชเวลาในการรวบรวมมากรายงานขอมูล
ที่ลาชาอาจทําใหขอมูลไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจได  ดังนั้นผูบริหารตองพิจารณาเปรียบเทียบ
ระหวางประโยชนที่ไดรับจากการรายงานที่ทันตอเวลากับความเชื่อถือไดของขอมูลนั้น  ๆ  ซ่ึง
กิจการอาจจําเปนตองเสนอรายงานที่ทันตอเวลากับความเชื่อถือไดของขอมูลโดยละเอียดดังนี้
กิจการจะตองหาความสมดุลระหวางขอมูลและการตัดสินใจ  โดยพิจารณาความตองการของ
ผูใชงบการเงินที่จะนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเปนหลัก 
 3.2  ความสมดุลระหวางประโยชนท่ีไดรับกับตนทุนท่ีเสียไป (balance  between 
benefit and cost)  สวนใหญผูที่ไดรับประโยชนจากขอมูลไมตองรับผิดชอบตอตนทุนในการจัดหา
ขอมูลนั้นขอมูลอาจใหประโยชนแกบุคคลอื่นนอกจากผูที่กิจการตองการนําเสนอ  ในการจัดทํางบ
การเงินนั้น  จึงตองพิจารณาถึงประโยชนที่ไดรับจากขอมูลกับตนทุนที่เสียไป  ซ่ึงประโยชนควร
จะมีมากกวาตนทุนที่เสียไปดังนั้นผูใชงบการเงินจึงควรคํานึงถึงขอจํากัดประเภทนี้  ดังนั้นการ
จัดทํางบการเงินและการเสนองบการเงินอาจไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงบ
การเงินไดทุกกรณี 
 3.3 ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ (balance in qualitative characteristics)  
ลักษณะเชิงคุณภาพมีหลายลักษณะ  เชน  ความเขาใจได  ความเชื่อถือได      เปนตน  ดังนั้นใน
การจัดทํางบการเงิน  ผูจัดทําจึงจําเปนตองใชดุลพินิจ  เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจ
เลือกความสมดุลระหวางลักษณะเชิงคุณภาพตาง  ๆ  เพื่อใหผูใชนําไปประกอบการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจอยางสมฤทธิ์ผล 

4.  ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน   คือ  คุณสมบัติที่ทําใหขอมูลในงบการเงินมี
ประโยชนตอผูใชงบการเงินมีองคประกอบ 4 ประเภท ดังนี้ 

4.1    ความเขาใจได  (understandability)  งบการเงินที่จัดทําขึ้นตองสามารถเขาใจ
ไดในทันทีที่ผูใชงบการเงินใชขอมูลจากการเงินดังกลาว  ซ่ึงมีขอสมมติวา  ผูใชงบการเงินมี
ความรูตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ  กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชีรวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่
จะศึกษาขอมูลดังกลาว  นอกจากนี้แมวาขอมูลทางการบัญชีจะมีความสลับซับซอนในการทํา
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ความเขาใจแตหากเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน  ก็ควรนํามาแสดง
ในงบการเงินนั้นดวย 

4.2   ความเกี่ยวของในการตัดสินใจ  (relevance)   ทั้งนี้ความสามารถในการ
คาดคะเนจะเพิ่มขึ้นตามลักษณะการแสดงขอมูลในงบการเงินของรายการและเหตุการณทาง
บัญชีที่เกิดขึ้นในอดีต  เชน  ในการคาดคะเนผลการดําเนินงานในอนาคตจากงบกําไรขาดทุนจะ
ชัดเจนยิ่งขึ้น  ถางบกําไรขาดทุนงวดปจจุบันที่ใชเปนขอมูลนั้นแยกแสดงรายการที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินปกติและรายการที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานที่ไมปกติออกจากกัน  เชน  รายไดคาขาย
แยกจากกําไรจากการขายสินทรัพย  หรือคาใชจายในการขายและบริหารแยกจากคาใชจายพิเศษ
ที่เกิดขึ้นในการฟองรองคาเสียหาย  เปนตน 
 ในการพิจารณาความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของขอมูลนั้นจะขึ้นอยูกับลักษณะ
และความมีนัยสําคัญ (materiality) ของขอมูลนั้นดวย  ซ่ึงความมีนัยสําคัญจะถือเปนขอพิจารณา
มากกวาเปนลักษณะเชิงคุณภาพ  ขอมูลจะถือวามีนัยสําคัญก็ตอเมื่อหากไมแสดงขอมูลดังกลาว
หรือการแสดงขอมูลดังกลาวผิดพลาดมีผลกระทบตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจ  โดยความมีนัยสําคัญขึ้นอยูกับขนาดของรายการหรือขนาดของความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นภายใตสภาพการณเฉพาะซึ่งตองพิจารณาเปนกรณี  ๆ  ไป 
 ในบางกรณีลักษณะขอมูลเพียงอยางเดียวก็เพียงพอที่จะใชตัดสินใจวา  ขอมูลมี
ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจหรือไม  เชน การรายงานสวนงานใหม อาจสงผลกระทบตอการ
ประเมินความเสี่ยงและโอกาสของกิจการ ถึงแมวาผลการดําเนินงานของสวนงานใหมในงวด
นั้นจะไมมีนัยสําคัญ เปนตน  
 4.3 ความเชื่อถือได (reliability) การที่ขอมูลจะมีความเชื่อถือได  จะตอง
ปราศจากความผิดพลาดที่มีนัยสําคัญและความลําเอียงจึงจะนับไดวาขอมูลนั้นเปนตัวแทนอัน
เที่ยงธรรมของขอมูลที่ตองการใหแสดงหรือควรแสดง 
 ในกรณีที่ขอมูลอาจมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจแตอาจทําใหผูใชงบการเงิน
เขาใจผิดไดหากมีการรับรูเนื่องจากขอมูลนั้นขาดความนาเชื่อถือ  ในกรณีเชนนี้ไมควรรับรู
เหตุการณหรือรายการดังกลาวในงบการเงิน  หากแตควรเปดเผยใหทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้น  เชน  
ประมาณการคาเสียหายจากการฟองรองที่อยูในระหวางการพิจารณาคดีอาจขาดความนาเชื่อถือ
เนื่องจากจํานวนคาเสียหายและผลการพิจารณาคดียังไมเปนที่แนนอนและไมสามารถคาดเดาได
อยางสมเหตุสมผล  กิจการไมควรรับรูผลเสียหายดังกลาวในงบการเงิน  แตควรเปดเผยจํานวน
คาเสียหายที่มีการเรียกรองและเหตุการณที่เกี่ยวของกับการฟองรองดังกลาว เปนตน 
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 สําหรับองคประกอบเชิงคุณภาพหลักในเรื่องของความเชื่อถือได  จะประกอบดวย
องคประกอบรองที่งบการเงินพึงมีเพื่อใหเกิดความเชื่อถือไดในงบการเงิน ดังนี้   
 4.3.1   ตัวแทนอันเที่ยงธรรม (representational faithfulness) เพื่อใหขอมูลได
เปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมซึ่งจะทําใหขอมูลนาเชื่อถือ  งบดุลจึงควรแสดงสินทรัพย  หนี้สิน  
และสวนของเจาของเฉพาะรายการและเหตุการณทางบัญชีที่เขาเกณฑการรับรูรายการ  ณ  วันที่
เสนอรายงาน 

 สาเหตุที่จะทําใหขอมูลไมเปนตัวแทนที่เที่ยงธรรม  นอกจากความลําเอียง
แลว  ยังอาจเกิดจากสาเหตุตอไปนี้ 
 4.3.1.1  ความซับซอนในการวัดคาของรายการและเหตุการณทางบัญชี 
 4.3.1.2  การนําหลักการวัดคาและเทคนิคในการนําเสนอรายการมา
ประยุกตใช 
 ในการวัดคาผลกระทบทางการเงินของรายการบางรายการอาจมีความไม
แนนอนสูงจนกระทั่งกิจการไมอาจรับรูรายการนั้นในงบการเงินได  ซ่ึงในกรณีเชนวานั้นกิจการ
จะไมบันทึกรายการดังกลาวในงบการเงินเพราะไมสามารถกําหนดมูลคาของรายการนั้นไดอยาง
นาเชื่อถือ เชน  กิจการมีคาความนิยมที่เกิดขึ้นหลังจากที่กิจการไดดําเนินงานมาแลวระยะหนึ่ง  
แตเนื่องจากการที่กิจการไมสามารถกําหนดมูลคาของคาความนิยมนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  จึงทํา
ใหกิจการไมสามารถบันทึกคาความนิยมที่เกิดขึ้นภายในได  เปนตน  อยางไรก็ตาม  ในบางกรณี
กิจการอาจจําเปนตองรับรูรายการและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการผิดพลาดในการ
รับรูและการวัดคาของรายการนั้น 
 4.3.2  เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ (substance  over  form) ในการบันทึก
รายการและเหตุการณทางการบัญชี  จะตองบันทึกตามเนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจ
มิใชตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยางเดียว  เพราะในบางกรณีเนื้อหาของรายการและ
เหตุการณทางงบบัญชีทางบัญชีอาจไมตรงกับรูปแบบทางกฎหมายหรือรูปแบบ  เชน  กิจการ
อาจโอนสินทรัพยใหกับบุคคลอื่นโดยมีเอกสารยืนยันวา  ไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย
ไปใหบุคคลนั้นแลว  แตในสัญญาระบุใหกิจการยังคงไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสินทรัพยนั้นตอ  ในกรณีเชนวานี้  การที่กิจการไดรายงานวา  ตนเองไดขายสินทรัพย
ดังกลาวไป  จึงเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการที่เกิดขึ้น 
 4.3.3   ความเปนกลาง (neutrality) ความนาเชื่อถือของงบการเงินจะเกิดขึ้น
ไดถาขอมูลที่ปรากฏในงบการเงินมีความเปนกลางและปราศจากความลําเอียง  ซ่ึงงบการเงินจะ



 19 

ขาดความเปนกลางเมื่อการเลือกหรือการแสดงขอมูลในงบการเงินมีผลทําใหผูใชงบการเงิน
ตัดสินใจหรือใชดุลยพินิจไปตามที่กิจการตองการหรือเปนไปตามเจตนาของกิจการ 
 4.3.4   ความระมัดระวัง (prudence) เนื่องจากมีความไมแนนอนเกิดขึ้นกับ
รายการหรือเหตุการณตาง ๆ อยางหลีกเล่ียงไมได เชน  ความสามารถในการเรียกเก็บหนี้  การ
ประมาณอายุใชงานของสินทรัพย  จํานวนการเรียกรองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามสัญญา
รับประกัน  เปนตน  กิจการจะตองแสดงถึงความไมแนนอนดังกลาวที่เกิดขึ้นนั้น  โดยการเปดเผย
ถึงลักษณะผลกระทบ  และหลักความระมัดระวังที่กิจการใชในการจัดทํางบการเงิน  ซ่ึงหลักความ
ระมัดระวังที่วา  จะรวมถึง  การใชดุลยพินิจที่จะเปนในการประมาณการภายใตความไมแนนอน
เพื่อมิใหสินทรัพยหรือรายไดแสดงจํานวนสูงเกินไป  และหนี้สินหรือคาใชจายแสดงจํานวนต่ํา
เกินไป 
 ในการใชหลักความระมัดระวัง  ส่ิงที่ควรคํานึงถึง  คือ  หากมีการใชหลัก
ดังกลาวมากจนเกินไป  เชน  กิจการอาจตั้งสํารองหรือคาเผื่อไวสูงเกินไป  กิจการแสดง
สินทรัพยหรือรายไดต่ําเกินไป  กิจการแสดงหนี้สินหรือคาใชจายสูงเกินไป  เปนตน  การกระทํา
ดังกลาวถือไดวากิจการเจตนาจะทําใหงบขาดความเปนกลางและทําใหขาดความนาเชื่อถือ 
 4.3.5  ความครบถวน(completeness) การบันทึกรายการและเหตุการณให
ครบถวนโดยคํานึงถึงขอจํากัดของความมีนัยสําคัญและตนทุนในการจัดทํา  ยอมทําใหขอมูล
ดังกลาวมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและนาเชื่อถือมากขึ้น   ในทางตรงกันขามหากกิจการ
ไมแสดงรายการบางรายการในงบการเงินจะทําใหขอมูลที่ปรากฏในงบการเงินผิดพลาดทําให
ผูใชงบการเงินเขาใจผิดได 

 4.4   การเปรียบเทียบกันได (comparability) ในการใชขอมูลจากงบการเงิน  ผูใช
งบการเงินอาจตองการขอมูลจากงบการเงินของกิจการหลายรอบระยะเวลาบัญชีของหลาย
กิจการมาประกอบการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ  ดวยเหตุนี้ผูใชงบการเงินจึงตองการงบการเงินที่
สามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดในรอบระยะเวลาที่ตางกันของกิจการเดียวกัน  เพื่อประโยชน
ในการคาดคะเนถึงแนวโนมของฐานะเงินและผลการดําเนินงานของกิจการนั้น  และผูใชงบ
การเงินยังตองการงบการเงินที่สามารถนํามาเปรียบเทียบระหวางกิจการภายใตระยะเวลาบัญชี
เดียวกันได  เพื่อประเมินฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
ระหวางกิจการเพื่อเปนการตอบสนองความตองการของผูใชงบการเงินทั้งในแงความสามารถ
เปรียบเทียบงบการเงินระหวางรอบระยะเวลาบัญชีและความสามารถเปรียบเทียบงบการเงิน
ระหวางกิจการ  การวัดมูลคาและการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการและเหตุการณทาง
บัญชีที่มีลักษณะคลายคลึงกันจึงตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอไมวาจะเปนการปฏิบัติภายในกิจการ



 20 

เดียวกันแตตางรอบระยะเวลาหรือเปนการปฏิบัติของกิจการแตละกิจการ  ผูใชงบการเงินจะตอง
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงิน  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  อันจะทําใหผูใชงบการเงินสามารถระบุ
ความแตกตางระหวางนโยบายการบัญชีที่กิจการใชสําหรับรายการและเหตุการณทางบัญชีที่
คลายคลึงกันในรอบระยะเวลาบัญชีที่ตางกันและความแตกตางกันระหวางนโยบายการบัญชีที่
ใชของกิจการแตละกิจการได  ซ่ึงการกระทําดังกลาวก็ คือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
โดยรวมถึงการเปดเผยนโยบายบัญชีนั่นเอง 

ส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการเปรียบเทียบกันไดของขอมูลในงบการเงิน  คือ  การที่จะให
ขอมูลในงบการเงินสามารถเปรียบเทียบกันไดนั้นไมจําเปนที่ขอมูลตองอยูในรูปแบบเดียวกัน
ตลอดไปในกรณีที่มีมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกวาสําหรับขอมูลดังกลาว  กิจการสามารถ
นํามาปรับใชในการแสดงขอมูลในการแสดงขอมูลในงบการเงินนั้นได  เพื่อใหขอมูลที่ปรากฏ
ในงบการเงินเกี่ยวของกับการตัดสินใจและนาเชื่อถือมากขึ้น เชน กิจการไมควรใชนโยบายบัญชี
ที่มีอยูตอไปสําหรับรายการและเหตุการณบัญชีหากนโยบายบัญชีนั้นไมสามารถทําใหขอมูลมี
ลักษณะเชิงคุณภาพที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจและมีความเชื่อถือได  กิจการควรหานโยบายการ
บัญชีอ่ืนมาใชที่จะทําใหขอมูลที่ปรากฏในงบการเงินเกี่ยวของกับการตัดสินใจและนาเชื่อถือ
มากขึ้น  เปนตน 
 

พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.2543 
 
 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ประกาศใหมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2543 โดยใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2515 พระราชบัญญัติการบัญชี มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับขอกําหนดในการจัดทําบัญชี และการ
ลงรายการบัญชี ธุรกิจที่เปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี หนาที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติผูทํา
บัญชี ผูมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชี และบทกําหนดโทษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี  การจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทยสามารถแบงไดหลากหลาย
ประเภท ตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง โดย พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ไดจัดแบงกลุมธรุกจิ
ดังกลาวใหเปนผูมีหนาที่จัดทํางบการเงินประจําปดังตอไปนี้ 

 1.1  หางหุนสวนจดทะเบียน 
1.2  บริษัทจํากัด 
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1.3  บริษัทมหาชนจํากัด 
1.4  นิติบุคคลตางประเทศที่เขามาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย 
1.5  กิจการรวมคา 
1.6  สถานที่ประกอบธุรกิจเปนประจําซึ่งหมายถึงสถานประกอบการที่แยก

ออกไปจากสํานักงานใหญ โดยมีพนักงานประจํา และมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการที่จะ
กอใหเกิดรายได กลาวคือมีการขายสินคาหรือใหบริการ 

1.7  บุคคลธรรมดา หางหุนสวนสามัญตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนผูมี
หนาที่จัดทําบัญชี ซ่ึงในขณะนี้ไดมีประกาศใหบุคคลธรรมดาหรือหางหุนสวนที่มิไดจดทะเบียน
ที่ประกอบธุรกิจเปนผูผลิต ผูจําหนาย ผูมีไวเพื่อจําหนาย ผูนําเขามาในราชอาณาจักร หรือ         
ผูสงออกไปนอกราชอาณาจักร ซ่ึงสินคาประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดิทัศน และแผนซีดี เปนผู
มีหนาที่จัดทําบัญชี 

2.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี  ตามพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 ไดมีการกําหนดหนาที่ และความรับผิดชอบของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีไว ดังนี้ 
 2.1  จัดใหมีการทําบัญชีนับแตวันเริ่มทําบัญชี โดยตองทําบัญชีใหครบถวน และ
ถูกตองตามรายละเดียด หลักเกณฑและวิธีการตามประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ืองกาํหนดชนดิ
ของบัญชีที่ตองจัดทําขอความ และรายการที่ตองมีในบัญชี ระยะเวลาที่ตองลงรายการในบัญชี 
และเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544 

 2.2   ควบคุมดูแลผูทําบัญชีใหจัดทําบัญชีใหถูกตอง และตรงตามความจริง 
2.3   จัดทําเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี ไดแก บันทึก หนังสือ หรือ

เอกสารใด ๆ ที่ใชเปนหลักฐานในการลงบัญชี สามารถแบงได  ดังนี้ 
2.3.1   เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีที่จัดทําโดยบุคคลภายนอก 
2.3.2   เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีที่จัดทําโดยผูมีหนาที่จัดทํา

บัญชีเพื่อออกใหแกบุคคลภายนอก 
2.3.3  เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีที่จัดทําโดยผูมีหนาที่จัดทํา

บัญชีเพื่อใชในกิจการ 
2.4   สงมอบเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบสงของ

ใบสําคัญรับ ใบสําคัญจาย เปนตน แกผูทําบัญชีใหถูกตองครบถวน เพื่อใหบัญชีที่จัดทําขึ้น 
สามารถแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เปนอยูตาม
ความเปนจริง  และตามมาตรฐานการบัญชี 
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2.5  การปดบัญชี ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองปดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน โดย
สามารถปดบัญชีโดยมีรอบนอยกวา 12 เดือนได ในกรณีตอไปนี้ 

2.5.1  รอบปบัญชีแรก 
2.5.2  รอบปบัญชีที่ไดรับอนุญาตเปลี่ยนวันส้ินสุดปบัญชีตอสารวัตรใหญ

บัญชี หรือสารวัตรบัญชี 
2.6  จัดทํางบการเงิน โดยมีรายการยอตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
2.7  ตองจัดใหงบการเงินไดรับการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต ยกเวนงบการเงินของหางหุนสวนจดทะเบียนที่มีทุนไมเกิน 5 ลานบาท 
สินทรัพยรวมไมเกิน 30 ลานบาท และรายไดรวมไมเกิน 30 ลานบาท ไมตองมีผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตตรวจสอบงบการเงินได แตตองไดรับการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยผูสอบ
บัญชีภาษีอากร (tax auditor) 

2.8  ตองเก็บรักษาบัญชี และเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไว ณ สถาน 
ประกอบธุรกิจ ไดแก 
 2.8.1  สถานที่ทําการ 

          2.8.2  สถานที่ผลิตสินคาเปนประจํา 
           2.8.3  สถานที่เก็บสิ้นคาเปนประจํา 

ตองเก็บรักษาบัญชี และเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไวเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป นับแตวันปดบัญชี 

3.  ผูทําบัญชี  ตามที่ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ใหอํานาจอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาตามมาตรา 7(6) กําหนดคุณสมบัติ และเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชี ช่ืออธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการคาไดออกประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ือง กําหนดคุณสมบัติ และเงื่อนไขของ
การเปนผูทําบัญชี พ.ศ. 2543 เพื่อช้ีแจงทําความเขาใจสําหรับผูที่เกี่ยวของ และเปนแนวทางใน
การปฏิบัติสําหรับผูทําบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงไดจัดทําคําชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นแบบแจง
เปนผูทําบัญชี  ดังนี้ 

3.1  ผูทําบัญชี  หมายถึง  ผูรับผิดชอบในการทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 
ไมวาจะไดกระทําในฐานะเปนลูกจางของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี หรือไมก็ตาม ซ่ึงไดแกบุคคล
ดังตอไปนี้ 

        3.1.1  ผูอํานวยการฝายบัญชี สมุหบัญชี หัวหนาแผนกบัญชี หรือผูดํารง 
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบในการทําบัญชีกรณีที่เปนพนักงานของผูมี
หนาที่จัดทําบัญชี 
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        3.1.2  หัวหนาสํานักงาน กรณีที่เปนสํานักงานบริการรับทําบัญชีที่มิได 
จัดตั้งในรูปคณะบุคคล 

         3.1.3  ผูเปนหุนสวนซึ่งรับผิดชอบในการใหบริการรับทําบัญชี กรณีที่เปน 
สํานักงานบริการรับทําบัญชีที่จัดตั้งในรูปคณะบุคคล 

         3.1.4  กรรมการหรือผูเปนหุนสวนซึ่งรับผิดชอบในการใหบริการรับทํา 
บัญชี กรณีที่เปนสํานักงานบริการรับทําบัญชีที่จดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคล 

        3.1.5  บุคคลธรรมดา กรณีที่เปนผูรับจางทําบัญชีอิสระ 
        3.1.6  ผูชวยผูทําบัญชีตามที่กําหนดในขอ 7(3) ของประกาศกรมทะเบียน 

การคา เร่ืองกําหนดคุณสมบัติ และเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชี พ.ศ.2543 
        3.1.7 บุคคลอื่นนอกจากที่ระบุตาม 1 ถึง 6 ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบในการทํา 

บัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 
3.2  คุณสมบัติของผูทําบัญชี 
         3.2.1  มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
         3.2.2  มีความรูภาษาไทยเพียงพอที่จะทําหนาที่เปนผูทําบัญชีได 
         3.2.3  ไมเคยตองโทษ โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เนื่องจากไดกระทํา 

ความผิดตามกฎหมายวาดวยการบัญชี หรือกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี หรือกฎหมายวาดวย
วิชาชีพบัญชี เวนแตพนระยะเวลาที่ถูกลงโทษมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสามป 

          3.2.4  มีคุณวุฒิ ดังตอไปนี้ 
 3.2.4.1  ผูทําบัญชีของหางหุนสวนจดทะเบียน และบริษัทจํากัดที่

จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ง ณ วันปดบัญชีในรอบป บัญชีที่ผานมามีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลาน
บาท มีสินทรัพยรวมไมเกิน 30 ลานบาท และมีรายไดรวม ไมเกิน 30 ลานบาท ตองมีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางการบัญชี หรือเทียบเทา จากสถาบัน 
การศึกษาซึ่งทบวงมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ
กระทรวงศึกษาธิการเทียบวาไมต่ํากวาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ทางการบัญชี 

 3.2.4.2  ผูทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีดังตอไปนี้ ตองมีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาซึ่งทบงงมหาวิทยาลัย 
หรือคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ เทียบวาไมต่ํากวา
ปริญญาตรีทางการบัญชี 



 24 

 1)  หางหุนสวนจดทะเบียน และบริษัทจํากัดที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย ซ่ึง ณ วันปดบัญชีในรอบปบัญชีที่ผานมามีทุนจดทะเบียน หรือสินทรัพยรวม หรือ
รายไดรวมรายการใดรายการหนึ่งเกินกวาที่กําหนดไวใน (ก) 
  2)  บริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

               3)  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย 

                4)  กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร 
          5) ผูประกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุน หลักทรัพย 

เครดิตฟองซิเอร ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย 
          6) ผูประกอบธุรกิจซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุนตาม

กฎหมายวาดวย การสงเสริมการลงทุน                 
 3.2.4.3  ในกรณีที่เปนการเริ่มทําบัญชีรอบปบัญชแีรกของผูมีหนาที่ 

จัดทําบัญชี คุณวุฒิของผูทําบัญชีใหพิจารณา โดยใชเกณฑทุนจดทะเบียนตามที่กําหนดไวใน 
3.2.4.1 และ 3.2.4.2 แลวแตกรณี 

3.3   ผูทําบัญชีมีหนาท่ีตามกฎหมาย ดังนี้ 
3.3.1  ตองจัดทําบัญชีเพื่อใหมีการแสดงผลการดําเนินงานฐานะการเงิน 

หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ของผูบัญชีที่เปนอยูตามความเปนจริง และตามมาตรฐานการ
บัญชี โดยมีเอกสารที่ตองใช ประกอบการลงบัญชีใหถูกตองครบถวนบัญชีใหเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีนั้น อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดขอยกเวนใหผูทําบัญชีไมตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือสวนใดสวนหนึ่ง 

3.3.2  ในการลงรายการในบัญชี ผูทําบัญชีตองลงรายการเปนภาษาไทย หาก
ลงรายการเปนภาษาตางประเทศ ใหมีภาษาไทยกํากับ หรือลงรายการเปนรหัสบัญชีใหมีคูมือคํา
แปลรหัสที่เปนภาษาไทยไวรวมทั้งตองเขียน ดวยหมึก พิมพดีด ตีพิมพ หรือใดที่ไดผลใน
ทํานองเดียวกัน 
   

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ. 2547 
 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ประกาศใชเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2547 และให
ยกเลิก พระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติฉบับนี้กลาวถึง สภาวิชาชีพบัญชี 
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ
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บัญชี การควบคุมการประกอบวิชาชีพดานการสอบบัญชี การควบคุมการประกอบวิชาชีพดาน
การทําบัญชี จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี การกํากับดูแล บทกําหนดโทษ และบท
เฉพาะกาล พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดาน การกํากับดูแลผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี โดยการมอบอํานาจใหแกภาคเอกชน คือสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใหเปนศูนยรวม      
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในการใหความรู พัฒนา และสงเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชี 
ในดานคุณภาพ และการควบคุมจรรยาบรรณ 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 มาตรา 4 ไดใหความหมายของวิชาชีพบัญชี
ดังนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, ม.ป.ป., หนา 3) 
 วิชาชีพบัญชี    หมายความวา    วิชาชีพในดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี ดาน
การบัญชีบริหาร ดานการวางระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดานการศึกษา และเทคโนโลยี
การบัญชี   และบริการเกี่ยวกับการบัญชีดานอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง                         
ซึ่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  กําหนดเปนหมวดได ดังนี้ 
 1.  สภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1  อํานาจหนาที่ของสภาวิชาชีพบัญชี  สภาวิชาชีพบัญชี ถูกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริม และพัฒนาวิชาชีพบัญชี ซ่ึง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 มาตรา  7 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ไวดังตอไปนี้ 
  1.1.1  สงเสริมการศึกษา การอบรม และการวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 

 1.1.2  สงเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก จัดสวัสดิการ และ
สงเคราะหระหวางสมาชิก 

 1.1.3  กําหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐาน
อ่ืนที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 

 1.1.4  กําหนดจรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 1.1.5  รับขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพบัญชี ออกใบอนุญาต พักใช หรือ

เพิกถอนใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 1.1.6 รับรองปริญญา หรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ   เพื่อประโยชนในการรับสมัครเปนสมาชิก 

 1.1.7  รับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี 
 1.1.8  รับรองหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูชํานาญการ และการศึกษาตอเนื่องใน

ดานตาง ๆ ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
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 1.1.9  ควบคุมความประพฤติ และการดําเนินงานของสมาชิก และผูขึ้น
ทะเบียนอันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชีใหถูกตองตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพบัญชี 
 1.1.10  ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหบริการวิชาการแกประชาชน
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 

 1.1.11  ออกขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
 1.1.12  เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 1.1.13  ใหคําปรึกษา และเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปญหา

ของวิชาชีพบัญชี 
 1.1.14  ดําเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค และอํานาจหนาที่ของ
สภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ 

1.2  รายไดของสภาวิชาชีพบัญชี  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีไดกําหนดใหสภา
วิชาชีพจะดํารงอยูไดตองมีรายไดนํามาใชในการบริหารงาน  เพื่อสามารถดําเนินการทําธุรกิจได
ตามวัตถุประสงคของกฎหมาย  ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีอาจมีรายได  ดังตอไปนี้ 
 1.2.1  คาบํารุงสมาชิกและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 

1.2.2  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
1.2.3  ผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสินและการดําเนินกิจการ  ของ

สภาวิชาชีพบัญชี 
1.2.4  เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภาวิชาชีพบัญชี 
1.2.5  ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม 1.2.1  1.2.2  1.2.3  และ1.2.4 

2.  สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี      พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีไดกําหนดใหผูประกอบ
วิชาชีพจะตองสมัครเปนสภาวิชาชีพบัญชีขึ้นทะเบียน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1  ประเภทของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ไดกําหนดใหผูประสงคจะเปนสมาชิก
สภาวิชาชีพบัญชีสมัครเปนสมาชิกประเภทใดประเภทหนึ่งตามคุณสมบัติของสมาชิกแตละ
ประเภท ดังนี้ 

2.1.1  สมาชิกสามัญ  ผูที่จะสมัครเปนสมาชิกสามัญตองเปนผูที่มีคุณสมบัติ  
และไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
 2.1.1.1  มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
  2.1.1.2  มีสัญชาติไทย 
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  2.1.1.3  สําเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี  
หรือไดรับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอ่ืนเทียบเทาปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี
รับรอง  หรือสําเร็จการศึกษาสาขาอื่นตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 

  2.1.1.4  ไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณอันนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชีตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

  2.1.1.5  ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีที่
เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพตามที่
กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

  2.1.1.6  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
หรือเปนโรคตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  

2.1.2  สมาชิกวิสามัญ  ผูที่จะสมัครเปนสมาชิกวิสามัญตองเปนผูมีสัญชาติ
ไทย และตองมีคุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ทั้งนี้มิใหใชบังคับผูซ่ึงไมมีสัญชาติไทยแตมีสัญชาติของประเทศ  ซ่ึงยินยอมใหผูมีสัญชาติไทย
ประกอบอาชีพสอบบัญชีในประเทศนั้นได  และประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกวิสามัญแต     
ผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 2.1.1.1  2.1.1.3  2.1.1.4  2.1.1.5  และ
2.1.1.6 

2.1.3   สมาชิกสมทบ  ผูที่จะสมัครเปนสมาชิกสมทบตองเปนผูมีสัญชาติ
ไทย และตองมีคุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
ทั้งนี้มิใหใชบังคับผูซ่ึงไมมีสัญชาติไทยแตมีสัญชาติของประเทศ  ซ่ึงยินยอมใหผูมีสัญชาติไทย
ประกอบอาชีพสอบบัญชีในประเทศนั้นได  และประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกวิสามัญแต     
ผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 2.1.1.1  2.1.1.3  2.1.1.4  2.1.1.5  และ
2.1.1.6 

2.1.4  สมาชิกกิตติศักดิ์  ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับเชิญเปนสมาชิกตาม
มติของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

2.2  สิทธิและหนาท่ีของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชีกําหนดสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสามัญไว  ดังนี้ 

2.2.1  แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ 
2.2.2  ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ 
2.2.3  เลือกตั้ง  รับเลือกตั้ง  หรือรับแตงตั้ง เปนกรรมการหรือดํารงตําแหนง

อ่ืนอันเกี่ยวกับกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ 
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2.2.4  ชําระคาบํารุงสมาชิกหรือคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในขอบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี 

2.2.5  ผดุงไวซ่ึงเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชีและปฏิบัติตนตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ 

นอกจากนี้  สภาวิชาชีพบัญชีไดกําหนดใหสมาชิกวิสามัญ   สมาชิกสมทบ
และสมาชิกกิตติมศักดิ์  มีสิทธิและหนาที่ตาม 2.2.1  2.2.4  2.2.5  และ2.2.6  

2.3  การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก  ไดกําหนดใหสมาชิกสิ้นสุดความเปน
สมาชิกภาพ ดังนี้ 

2.3.1  ตาย 
2.3.2  ลาออก 
2.3.3  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 2.1.1  หรือ2.1.2 หรือ

2.1.3   หรือคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีมติเพิกถอนสําหรับกรณีสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
2.3.4  ไมชําระคาบํารุงสมาชิก  โดยไมมีเหตุอันสมควรตามที่กําหนดใน

ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
 3.  คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีไดกําหนดใหมี
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้ 

3.1  นายกสภาวิชาชีพบัญชี   ซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ 
3.2  กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีทุกดาน  

ประธานคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี  และประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
3.3  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   ซ่ึงนายกสภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการโดย

ตําแหนงตาม  3.2  มีมติแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับวิชาการบัญชีสองคน  และผูทรงคุณวุฒิ
ทางดานกฎหมายหนึ่งคน 

3.4   กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ  มีจํานวนไมเกินหา
คนใหเลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชีเปนกรรมการและเลขานุการ  และจะใหมีผูชวยเลขานุการก็ได
ตามความจําเปนและตามมติของคณะกรรมการสภาวาชีพบัญชี 

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของนายกวิชาชีพบัญชี  กรรมการตาม 3.3  และ
3.4  และหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี  และกรรมการตาม 3.4  ให
เปนไปตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
 4.  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี  ใหมีคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การบัญชีประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ   ซ่ึงคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแตงตั้งจากผูมีความรู



 29 

ความชํานาญและประสบการณเกี่ยวกับการบัญชี  มีจํานวนไมนอยกวา 7 คนแตไมเกิน 11 คน  
และผูแทนกรมการประกันภัย  ผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา  ผูแทนกรมสรรพากร  ผูแทน
ธนาคารแหงประเทศไทยผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน   และผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  เปนกรรมการ โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป ทั้งนี้ใหกรรมการดังกลาวขางตนเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการ    การกําหนดคุณสมบัติ  
ลักษณะตองหาม  การคัดเลือก  และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไป
ตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  
 นอกจากนี้ ใหกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีมีอํานาจหนาที่กําหนดและ
ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี เพื่อใชเปนมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการ
บัญชี และกฎหมายอื่น  โดยมาตรฐานการบัญชีตองจัดทําเปนภาษาไทย และจะมีผลบังคับใชเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศใน  ราช
กิจจานุเบกษา  ทั้งนี้หากมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดไวซ่ึงอาจ
กอใหเกิดความเสียหาย หรือการปฏิบัติตามมาจรฐานดังกลาวทําใหเกิดความเสียหายตอ
เศรษฐกิจของประเทศ หรือเปนอุปสรรคตอการประกอบกิจการ คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตองดําเนินการตรวจสอบ และรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของและ
กําหนด ปรับปรุง หรือพัฒนามาตรฐานการบัญชีโดยพลัน 
 5.  การควบคุมการประกอบวิชาชีพดานการสอบบัญชี  ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีการสอบบัญชี  หรือใหเอกสารใดตองมีผูสอบบัญชีลงลายมือช่ือรองรับหรือแสดงความเห็น  
หามมิใหผูใดลงลายมือช่ือรับรองการสอบบัญชี  รับรองเอกสารหรือแสดงความเห็นในฐานะ
ผูสอบบัญชี  เวนแตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี  หรือ
เปนการกระทําในอํานาจหนาที่ทางราชการ

6.  การควบคุมการประกอบวิชาชีพดานการทําบัญชี  หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพ
เปนผูทําบัญชี  เวนแตเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือข้ึนทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี โดย
ผูทําบัญชีที่จะขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

6.1  มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
6.2  มีความรูภาษาไทยเพียงพอที่จะทําบัญชีเปนภาษาไทยได 
6.3 ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เนื่องจากกระทําความผิดตามฐาน

ความผิดหรือกฎหมายที่กําหนดในมาตรา 39 (3) ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
เวนแตตองคําพิพากษาหรือพนโทษมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
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6.4  มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
6.5  ไมมีลักษณะตองหามอื่น ตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

 7.  จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ใหสภาวิชาชีพบัญชีจัดทําจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีขึ้นเปนภาษาไทย และอยางนอยตองประกอบดวยขอกําหนด ดังนี้ 

7.1  ความโปรงใส ความเปนอิสระความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต 
7.2  ความรูความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
7.3  ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ และการรักษาความลับ 
7.4  ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัตหนาที่ให 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูซ่ึงขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชีมีหนาที่ตอง

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี  และตองปฏิบัติหนาที่ของตนตามมาตรฐาน
การบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี  หรือมาตรฐานอื่นใดที่เกี่ยวของที่กําหนดตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  หากบุคคลใดไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือมาตรฐานที่กําหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหถือวาผูนั้นประพฤติผิดจรรยาบรรณตองไดรับโทษ โดยตักเตือนเปนหนังสือ  
หรือภาคทัณฑ  หรือพักใชใบอนุญาต พักการขึ้นทะเบียน หรือหามการประกอบวิชาชีพบัญชี หรือ
เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการขึ้นทะเบียน หรือส่ังใหพนจากการเปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 
 8.  การกํากับดูแล  ใหคณะกรรมการกํากับดูแลทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการ
ของสภาวิชาชีพบัญชีใหเปนไปตามกฎหมายและสอดคลองกับวัตถุประสงคของสภาวิชาชีพ ให
ความเห็นชอบขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  ทั้งนี้คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี  ซ่ึงประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

8.1  ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ 
8.2  กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมการประกันภัย อธิบดีกรมสรรพากร

ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  นายกสภาวิชาชีพบัญชี  ประธานสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย  ประธานสมาคมธนาคารไทย  และประธานกรรมการหอการคาไทย 

8.3 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูและเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับวิชาการบัญชีสองคน  และผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมายหนึ่งคน โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสามป  และอาจไดรับการแตงตั้งอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันไมได 
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         ใหอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหแตงตั้ง
เจาหนาที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนผูชวยเลขานุการตามจําเปน  และใหกรมการพัฒนาธุรกิจ
การคาทําหนาที่ธุรการและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี  ตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีมอบหมาย 
 9.  บทกําหนดโทษ  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ไดกําหนดโทษไว 
ดังนี้ 

9.1  ผูใดฝาฝนมาตรา  10  ตองระวางโทษ  จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกิน
หกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

9.2  นิติบุคคลใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  11  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สามแสนบาทและปรับไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

9.3  ผูใดฝาฝนมาตรา  37  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 9.4  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตผูใดถูกสั่งพักใชอนุญาต และทําการสอบบัญชีใน
ระหวางนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

9.5  ผูใดฝาฝนมาตรา 44  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่
หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

9.6  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผูซ่ึงขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชีผูใดถูก
ลงโทษประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดยทําการประกอบวิชาชีพบัญชีในระหวางนั้นตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

9.7  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา 53 วรรคหา
หรือคําสั่งของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีตามมาตรา 61  (2)  หรือ (3)  ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

9.8  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติ
บุคคลใหกรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  หุนสวนผูจัดการ  ผูแทนนิติบุคคลหรือ
บุคคลใด  ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการนิติบุคคลนั้น  ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดได
สําหรับความผิดนั้น ๆ  ดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น 
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สรุป 
 
 การบัญชีในปจจุบันมีจุดเริ่มตนจากหนังสือช่ือ Summa de Arithmetica, Geometria, 
Proportioniet Propurtionalita โดย ลูกา ปาชิโอลี  การบัญชีเปนกระบวนการระบุ การจําแนก 
การวัดมูลคา โดยการบันทึก เก็บรวบรวมขอมูล จําแนก วัดมูลคา และแปลความหมาย ผลที่ได
จากการบันทึกนั้นจะถูกจัดทําเปนรายงานทางการเงิน เพื่อนําไปวิเคราะหและแปลผล เพื่อให
ผูใชขอมูลทางการบัญชี ซ่ึงไดแก ผูลงทุน ลูกจาง ผูใหกู ผูขายสินคา เจาหนี้อ่ืน ลูกคา รัฐบาล 
หนวยราชการ และสาธารณชนไดรับประโยชน 
 ธุรกิจสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ จําแนกตามผลผลิต ไดแก กิจการ
ใหบริการ และกิจการใหตัวสินคา  จําแนกตามการจัดตั้ง ไดแก กิจการเจาของคนเดียว หาง
หุนสวน บัริษัท สหกรณ รับวิสาหกิจ นิติบุคคลตางประเทศ และกิจการรวมคาตามประมวล
รัษฎากร ซ่ึงธุรกิจทั้งหลายตองจัดทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป หากไมมี
มาตรฐานกําหนดเรื่องนั้นโดยเฉพาะใหใชแมบทการบัญชีมาเปนแนวทางการบันทึกบัญชีแทน 
โดยการบันทึกบัญชีตองอยูภายใตขอสมมติ 2 ขอ คือเกณฑคงคาง และการดําเนินงานตอเนื่อง 
และงบการเงินที่จัดทําควรมีลักษณะเชิงคุณภาพ 14 ลักษณะ ไดแก ความเขาใจได ความ
เกี่ยวของกับการตัดสินใจ ความมีนัยสําคัญ ความเชื่อถือได การเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม 
เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ ความเปนกลาง ความระมัดระวัง ความครบถวน การเปรียบเทียบกัน
ได ทันตอเวลา ความสมดุลระหวางประโยชนที่ไดรับกับตนทุนที่เสียไป ความสมดุลของ
ลักษณะเชิงคุณภาพ และแสดงขอมูลถูกตองตามควร  
 สําหรับอาชีพของนักบัญชีจําแนกไดเปน การบัญชีสาธารณะ การบัญชีในงานธุรกิจ 
และการบัญชีสวนราชการ ซ่ึงการประกอบอาชีพของนักบัญชีมีพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
2543 กําหนดคุณสมบัติของผูทําบัญชี หนาที่และความรับผิดชอบของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 
ไดแก หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด นิติบุคคลตางประเทศที่เขามา
ตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย กิจการรวมคา สถานที่ประกอบธุรกิจเปนประจํา บุคคล
ธรรมดา และหางหุนสวนสามัญ นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยให
สภาวิชาชีพบัญชีเปนผูกํากับดูแล ควบคุมและกําหนดโทษ การประกอบวิชาชีพบัญชีในดานการ
ทําบัญชี ดานการสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร ดานการวางระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษี
อากร ดานการศึกษาและเทศโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับบัญชีดานอื่นตามที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง 
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แบบฝกหดัทายบท 
 
1.  จงอธิบายวิวัฒนาการของการจัดทําบัญชีมาพอสังเขป 
2.  จงบอกถึงความหมายของการบัญชี 
3.  จงอธิบายความแตกตางระหวางผูทําบัญชี  และนักบัญชี 
4.  ธุรกิจมีกี่ประเภทอะไรบาง พรอมยกตัวอยางธุรกิจแตละประเภท และแตกตางกันอยางไร  
5.  ผูใชขอมูลทางการบัญชีมีใครบาง และนําขอมูลทางการบัญชีไปใชอยางไร จงอธิบาย 
6.  การบัญชีกับเทคโนโลยีมีความสัมพันธกันอยางไร 
7.  อาชีพของนักบัญชีมีอะไรบางพรอมยกตัวอยางประกอบ 
8.  ขอสมมติในการจัดทํางบการเงิน และลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมีอะไรบาง จงอธิบาย 
9.  ใครเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
10. สภาวิชาชีพบัญชีมีหนาที่อยางไรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 จงอธิบายมาพอ 
     สังเขป 
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