
ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี หลักเกณฑ์และวิธีการ
1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน           
2. นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย
3. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

- น าส่งงบการเงินต่อส านักงานกลางบัญชีหรือส านักงาน
บัญชีประจ าท้องที่ ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี

4. บริษัทจ ากัด
5. บริษัทมหาชนจ ากัด

- น าส่งงบการเงินต่อส านักงานกลางบัญชีหรือส านักงาน
บัญชีประจ าท้องที่  ภ ายใน  1  เดื อนนับแต่ วันที่          
งบการเงินได้รับอนุมัตจิากทีป่ระชุมใหญ่

หลักเกณฑ์การน าส่งงบการเงินแลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ประเภทธุรกิจ หลักเกณฑ์และวิธีการ

1. บริษัทจ ากัด น าส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อนายทะเบียน

อย่างน้อยปีละครั้งภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญ

2. บริษัทมหาชนจ ากัด น าส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ที่มีอยู่ในวันประชุม

สามัญประจ าปี ต่อนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วัน

เสร็จการประชุม

2. การน าส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

1. การน าส่งงบการเงิน



กรณีย่ืนงบการเงินล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน1

ล าดับที่ ประเภทผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี

อัตราค่าปรับ

รวม
ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี

กรรมการผู้จัดการ/

หุ้นส่วนผู้จัดการ/

ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน

1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 1,000 1,000 2,000

2 บริษัทจ ากัด 1,000 1,000 2,000

3 นิติบุคคลต่างประเทศ 2,000 2,000 4,000

4 บริษัทมหาชนจ ากัด 2,000 2,000 4,000

5 กิจการร่วมค้า 2,000 - 2,000

ล าดับท่ี ประเภทผู้มีหน้าท่ีจัดท าบัญชี

อัตราค่าปรับ

รวม
ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี

กรรมการผู้จัดการ/

หุ้นส่วนผู้จัดการ/

ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน

1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 4,000 4,000 8,000

2 บริษัทจ ากัด 4,000 4,000 8,000

3 นิติบุคคลต่างประเทศ 24,000 24,000 48,000

4 บริษัทมหาชนจ ากัด 24,000 24,000 48,000

5 กิจการร่วมค้า 24,000 - 24,000

ล าดับที่ ประเภทผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี

อัตราค่าปรับ

รวม
ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี

กรรมการผู้จัดการ/

หุ้นส่วนผู้จัดการ/

ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน

1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 6,000 6,000 12,000

2 บริษัทจ ากัด 6,000 6,000 12,000

3 นิติบุคคลต่างประเทศ 36,000 36,000 72,000

4 บริษัทมหาชนจ ากัด 36,000 36,000 72,000

5 กิจการร่วมค้า 36,000 - 36,000

กรณีย่ืนงบการเงินล่าช้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน2

กรณีย่ืนงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 4 เดือน หรือไม่ย่ืนงบการเงิน3

อัตราค่าปรับการน าส่งงบการเงินล่าช้า



ฐานความผิด
อัตราค่าปรับ

บริษัท
กรรมการผู้มีอ านาจลงช่ือ

ผูกพันบริษัทคนละ
กรณีไม่ท าบัญชีงบดุลเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือน 
นับแต่วันที่ลงในงบดุล

6,000 6,000

กรณีไม่จัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล 1,000 1,000
กรณีไม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่ขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือส่ง
ล่าช้า

- 2,000

ฐานความผิด

อัตราค่าปรับ

ยินยอมให้ปรับ
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ

คณะกรรมการ บริษัท
กรรมการ   
ผู้มีอ านาจ

กรณีไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริษัท

ภายใน   30 วัน 6,000 - -
ภายใน   60 วัน 8,000 - -

หลังจาก 60 วัน 12,000 - -

กรณีไม่จัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 

ภายใน   30 วัน 6,000 -

ภายใน   60 วัน 8,000 -

หลังจาก 60 วัน 12,000 - -

กรณีไม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือส่ง
ล่าช้า

ภายใน   30 วัน - 6,000 6,000
ภายใน   60 วัน 8,000 8,000 -
หลังจาก 60 วัน 12,000 12,000 -

บริษัทจ ากัด ตามพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499

บริษัทมหาชนจ ากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535

อัตราค่าปรับเกี่ยวกับการน าส่งงบการเงิน


