
ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการตรวจการงานบริษัทจ ากัดและ 

การตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ ากดั   
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจการงานบริษัทจ ากัด  
การตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ ากัด  และการวางประกันค่าใช้จ่ายในการตรวจการงานบริษัทจ ากัด
และการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒๑๕  และมาตรา  1217  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย ์ และความในมาตรา  128  มาตรา  ๑๓๐  มาตรา  131  และมาตรา  ๑๓๔  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการตรวจการงานบริษัทจ ากัดและการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจ 

การงานบริษัทจ ากัด  การตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ ากัด  และการวางประกันค่าใช้จ่ายในการตรวจ 
การงานบริษัทจ ากัดและการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.  ๒๕๕4  ลงวันที่  30  มีนาคม  
พ.ศ.  2554 

บรรดาระเบียบ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้ง  
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การตรวจ”  หมายความว่า  การตรวจการงานของบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์หรือการตรวจสอบกิจการของบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
“ตรวจการงาน”  หมายความว่า  การตรวจการงานของบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ 
“ตรวจสอบกิจการ”  หมายความว่า  การตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน  ตลอดจนตรวจสอบ

การด าเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
“เงินประกันค่าใช้จ่าย”  หมายความว่า  เงินวางประกันค่าใช้จ่ายในการตรวจการงาน 

หรือการตรวจสอบกิจการ 
“ผู้ร้องขอ”  หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นคนเดยีวหรือหลายคนของบรษิัทจ ากัด  ที่ยื่นเรื่องราวขอให้

ตั้งผู้ตรวจการงาน  หรือผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนของบริษัทมหาชนจ ากัด  ที่ท าค าขอให้ตั้ง  
ผู้ตรวจสอบกิจการ  
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“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานราชการที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจการงานของบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
หรือตรวจสอบกิจการของบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

“ผู้ตรวจ”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการงานของบริษัทจ ากัด  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคน 
ซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของบริษัทมหาชนจ ากัด 

“นายทะเบียน”  หมายความว่า  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  และให้หมายความรวมถึง 
ผู้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมายด้วย 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

หมวด  ๑ 
การร้องขอและการตรวจสอบสิทธิผู้รอ้งขอ 

 
 

ข้อ 5 ผู้ร้องขอที่ประสงค์จะให้ตรวจการงาน  หรือตรวจสอบกิจการต้องท าค าร้องขอเป็นหนังสือ  
ระบุเหตุและประเด็นที่จะให้ตรวจ  โดยลงลายมือชื่อผู้ร้องขอด้วยตนเองพร้อมทั้งระบุจ านวนหุ้นที่ผู้ร้องขอ
ถืออยู่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ขอให้ตรวจพร้อมแนบหลักฐานส าเนาใบหุ้นหรือหลักฐาน
แสดงการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ร้องขอทุกคน 

กรณีมีผู้ร้องขอหลายคนให้ท าหนังสือโดยร่วมกันลงลายมือชื่อในหนังสือฉบับเดียวกัน  ทั้งนี้  
กรณีผู้ร้องขอหลายคนร่วมกันร้องขอให้ตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ ากัดต้องแจ้งชื่อและสถานที่อยู่
ของผู้ร้องขอคนหนึ่งเป็นตัวแทนด้วย 

ข้อ 6 เมื่อได้รับหนังสือร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิของผู้ร้องขอ  ดังนี้ 
(1) บริษัทจ ากัด  ให้ตรวจสอบสิทธิของผู้ร้องขอจากส าเนาใบหุ้นหรือหลักฐานแสดงการเป็น  

ผู้ถือหุ้นที่ผู้ร้องขอน าส่งกับส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดที่บริษัทน าส่งต่อนายทะเบียน  โดยต้อง  
มีจ านวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท  กรณีหลักฐานที่ผู้ร้องขอ  
น าส่งกับส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่บริษัทน าส่งไว้ต่อนายทะเบียนไม่ตรงกัน  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่บริษัทน าส่งไว้ต่อนายทะเบียนเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง  หากผู้ร้องขอโต้แย้ง  
ข้อสันนิษฐานดังกล่าวต้องแสดงหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความเป็นผู้ถือหุ้น  หากไม่สามารถแสดงหลักฐาน  
หรือหลักฐานที่แสดงไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นผู้ถือหุ้นได้หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีสิทธิตามกฎหมาย  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานให้รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ  เพื่อยุติเรื่องและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ  

(2) บริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ตรวจสอบสิทธิของผู้ร้องขอจากส าเนาใบหุ้นหรือหลักฐานการเป็น
ผู้ถือหุ้นที่รับรองโดยนายทะเบียนหุ้นของบริษัทหรือบริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย)  จ ากัด  
แล้วแต่กรณีตามที่ผู้รอ้งขอแสดงหลักฐานตามข้อ  5  โดยต้องมีจ านวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
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ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท  หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีสิทธิ 
ตามกฎหมายหรือหลักฐานที่แสดงไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นผู้ถือหุ้นได้  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รายงานให้นายทะเบียนทราบ  เพ่ือยุติเรื่องและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ 

ข้อ 7 ผู้ร้องขอให้ตรวจการงานของบริษัทจ ากัดจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิตามกฎหมาย
ตลอดเวลาที่ท าการตรวจ 

ระหว่างการตรวจการงานของบริษัทจ ากัด  หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ร้องขอไม่มีสิทธิ  
ตามที่กฎหมายก าหนด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจด าเนินการตรวจสอบสิทธิผู้ร้องขอก่อน   
หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ร้องขอไม่มีสิทธิตามที่กฎหมายก าหนด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจเสนอ
รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความเห็นชอบยุติเรื่องและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ 

ให้น าความตามข้อ  6  (1)  มาใช้บังคับในการตรวจสอบสิทธิของผู้ร้องขอโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การก าหนดประเดน็ 

 
 

ข้อ 8 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าผู้ร้องขอมีสิทธิตามกฎหมายที่จะร้องขอ 
ให้ตรวจการงานหรือตรวจสอบกิจการได้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอผู้อ านวยการกอง/ส านัก  เพ่ือมีหนังสือ
แจ้งผู้ร้องขอมาก าหนดประเด็นที่จะให้ท าการตรวจพร้อมทั้งรับทราบจ านวนเงินวางประกันค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงในหนังสือ 

ถ้าผู้ร้องขอมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถมาก าหนดประเด็นได้ภายในเวลาที่ก าหนด  
ตามวรรคหนึ่ง  ให้มีหนังสือขอขยายเวลาก่อนสิ้นสุดเวลาที่ก าหนดโดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นนั้น   
หากพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุผลที่สมควร  ให้เสนอผู้อ านวยการกอง/ส านัก  ขยายเวลา
ได้อีกตามสมควรแต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดเวลาที่ก าหนด  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้ง  
ให้ผู้ร้องขอทราบ 

เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดหรือพ้นเวลาที่ขยายให้ตามวรรคสองแล้ว  ผู้ร้องขอไม่มาก าหนดประเด็น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอผู้อ านวยการกอง/ส านัก  เพ่ือยุติเรื่องและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ  
พร้อมทั้งรายงานให้รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนทราบแล้วแต่กรณี 

ข้อ 9 การก าหนดประเด็นที่ร้องขอให้ตรวจการงานบริษัทจ ากัด  ผู้ ร้องขอทุกคนจะมา
ก าหนดประเด็นด้วยตนเอง  หรือมอบหมายให้ผู้ร้องขอคนใดหรือบุคคลอื่นใดเป็นตัวแทนมาก าหนด
ประเด็นก็ได้โดยมีหนังสือมอบอ านาจจากผู้ร้องขอทุกคน 

การก าหนดประเด็นที่ร้องขอให้ตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ ากัด  ผู้ร้องขอทุกคน 
หรือเฉพาะผู้ถือหุ้นคนหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ให้เป็นตัวแทนตามหนังสือร้องขอจะมาก าหนดประเด็นก็ได้  
แต่จะมอบหมายให้บุคคลอื่นมาก าหนดประเด็นแทนไม่ได้ 
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ในวันก าหนดประเด็น  นอกจากต้องก าหนดประเด็นการตรวจสอบให้ชัดเจนแล้ว  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งวิธีการค านวณค่าใช้จ่ายในการตรวจพร้อมทั้งระบุจ านวนเงินประกันค่าใช้จ่ายแจ้งให้ผู้ร้องขอ
หรือตัวแทนที่มาก าหนดประเด็นทราบ  และในกรณีที่ผู้ร้องขอให้ตรวจการงานของบริษัทจ ากัดหลายคน
ยังไม่ได้มอบหมายผู้ใดเป็นตัวแทน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ร้องขอก าหนดชื่อและที่อยู่ของ 
ตัวแทนหนึ่งคนที่จะเป็นผู้ติดต่อ  ประสานงาน  รับแจ้ง  หรือด าเนินการใด ๆ  กับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือผู้ตรวจแทนผู้ร้องขอคนอื่นพร้อมทั้งบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

หมวด  ๓ 
การวางเงินประกันคา่ใช้จ่าย 

 
 

ข้อ 10 เมื่อก าหนดประเด็นแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ  ดังนี้   
(1) กรณีตรวจการงานใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่เสนอรฐัมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือมีหนังสือแจ้ง

ผู้ร้องขอหรือตัวแทนให้วางเงินประกันค่าใช้จ่ายต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในสิบห้าวันนับแต่  
วันที่ลงในหนังสือ 

(2) กรณีตรวจสอบกิจการ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุและประเด็นที่ร้องขอให้ตรวจว่า
เป็นเหตุอันสมควรที่จะตรวจหรือไม่  หากเห็นว่าเป็นเหตุอันสมควรให้เสนอนายทะเบียนมีหนังสือแจ้ง  
ผู้ร้องขอหรือตัวแทนให้วางเงินประกันค่าใช้จ่ายต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลง
ในหนังสือ  แต่ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะตรวจให้เสนอนายทะเบียนยุติเรื่องแล้วมีหนังสือแจ้งผู้ร้องขอ
หรือตัวแทนทราบ 

ข้อ 11 ถ้าผู้ร้องขอหรือตัวแทนมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถวางเงินประกันค่าใช้จ่ายได้
ภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ  10  ให้มีหนังสือขอขยายเวลาก่อนสิ้นสุดเวลาที่ก าหนดโดยชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็นนั้น  หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเหตุผลที่สมควร  ให้เสนอผู้อ านวยการกอง/ส านัก  
ขยายเวลาได้อีกตามสมควรแตต่อ้งไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วันสิ้นสุดเวลาที่ก าหนด  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ร้องขอหรือตัวแทนทราบ     

เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดหรือพ้นเวลาที่ขยายให้ตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากผู้ร้องขอหรือตัวแทนไม่มา
วางเงินประกันค่าใช้จ่าย  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอผู้อ านวยการกอง/ส านัก  เพื่อยุติเรื่องและมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ร้องขอหรือตัวแทนทราบ  พร้อมทั้งรายงานให้รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนทราบ
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 12 เงินประกันค่าใช้จ่าย  ให้คิดตามจ านวนรอบปีบัญชีที่ผู้ร้องขอประสงค์ให้ตรวจการงาน
หรือตรวจสอบกิจการ  รอบปีละหกหมื่นบาท 

หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า  จ านวนเงินประกันค่าใช้จ่ายตามจ านวนรอบปีที่จะต้องตรวจ  
ตามวรรคหนึ่งอาจไม่เพียงพอ  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจก าหนดจ านวนเงินประกันค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ก าหนด
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ในวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
หรือนายทะเบียนแล้วแต่กรณี   

ข้อ ๑3 ในระหว่างการตรวจ  ให้ผู้ตรวจพิจารณาค านวณค่าใช้จ่ายกับเงินประกันค่าใช้จ่าย
ตลอดเวลาการตรวจ  หากผู้ตรวจเห็นว่าเงินประกันค่าใช้จ่ายอาจไม่เพียงพอ  ให้ผู้ตรวจก าหนดจ านวน
เงินประกันค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ตามที่เห็นสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหรือนายทะเบียนแล้วแต่กรณี  และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอหรือตัวแทนน าเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายมาวางประกันเพ่ิมเติมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงในหนังสือและแจ้งด้วยว่าหากไม่น าเงิน
ประกันค่าใช้จ่ายมาวางประกันเพิ่มเติมจะระงับการตรวจ 

ถ้าผู้ร้องขอหรือตัวแทนมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถน าเงินประกันค่าใช้จ่ายมาวางประกัน
เพ่ิมเติมได้ภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้มีหนังสือขอขยายเวลาก่อนสิ้นสุดเวลาที่ก าหนด  
โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นนั้น  หากผู้ตรวจพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุผลที่สมควร  ให้ผู้ตรวจขยายเวลาได้อีก
ตามสมควรแต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดเวลาที่ก าหนด  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอ 
หรือตัวแทนทราบ 

เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดหรือพ้นเวลาที่ขยายให้ตามวรรคสองแล้ว  หากผู้ร้องขอหรือตัวแทนไม่น า
เงินประกันค่าใช้จ่ายมาวางประกันเพิ่มเติม  ให้ผู้ตรวจระงับการตรวจไว้จนกว่าผู้ร้องขอหรือตัวแทนจะน า
เงินประกันค่าใช้จ่ายมาวางประกันเพ่ิมเติมโดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอหรือตัวแทนทราบ  พร้อมทั้ง
รายงานให้รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนทราบแล้วแต่กรณี 

ข้อ 14 เมื่อพ้นเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ลงในหนังสือแจ้งตามข้อ  13  วรรคสาม  ให้ผู้ตรวจ
มีหนังสือไปยังผู้ร้องขอหรือตัวแทนเพ่ือสอบถามว่ายังประสงค์ให้ท าการตรวจอยู่หรือไม่และแจ้งด้วยว่า
หากมิได้รับค าตอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงในหนังสือจะได้ยุติการตรวจพร้อมริบเงินประกัน
ค่าใช้จ่าย   

ถ้าผู้ตรวจได้รบัค าตอบจากผู้รอ้งขอหรอืตวัแทนนั้นว่าไม่ประสงค์ให้ท าการตรวจแล้วหรือมิได้รับ
ค าตอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลงในหนังสือ  ให้ผู้ตรวจยุติการตรวจและริบเงินประกันค่าใช้จ่าย
น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย  
หรือนายทะเบียนแล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอหรือตัวแทนทราบ 

ข้อ ๑5 เมื่อผู้ร้องขอหรือตัวแทนได้วางเงินประกันค่าใช้จ่ายต่อกองคลัง  กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าแล้ว  ให้จัดส่งส าเนาใบเสร็จรับเงินให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจแล้วแต่กรณี 

หมวด  ๔ 
การแต่งตั้งและอ านาจหน้าที่ของผูต้รวจ 

 
 

ข้อ 16 เมื่อผู้ร้องขอหรือตวัแทนไดว้างเงนิประกนัค่าใช้จ่ายแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรัฐมนตรี
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนแล้วแต่กรณี  เพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจ 
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ข้อ ๑7 เมื่อแต่งตั้งผู้ตรวจตามข้อ  ๑6  แล้ว  ให้ผู้ตรวจส่งส าเนาหนังสือแต่งตั้งให้กองข้อมูลธุรกิจ
เพ่ือบันทึกในสารบัญแฟ้มทะเบียนบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ว่าบริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างตรวจ 
การงานหรือตรวจสอบกิจการแล้วแต่กรณี 

ข้อ 18 ให้ผู้ตรวจมีหนังสือแจ้งให้บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ถูกตรวจทราบ 
การแต่งตั้งผู้ตรวจพร้อมทั้งให้จัดส่งบญัชี  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี  และเอกสารหลักฐานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการตามประเด็นที่ตรวจให้กับผู้ตรวจ 

ข้อ 19 การแจ้งบริษัทจ ากัดหรอืบรษิัทมหาชนจ ากัดที่ถูกตรวจให้จัดส่งบัญชี  เอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชี  และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการให้ก าหนดเวลาจัดส่ง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงในหนังสือ 

หากบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดมีเหตุผลความจ าเป็น  ไม่สามารถด าเนินการได้ภายในเวลา
ที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้บริษัทจ ากัดหรอืบริษัทมหาชนจ ากดัมหีนงัสือขอขยายเวลาก่อนสิ้นสุดเวลาที่ก าหนด
โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นนั้น  หากผู้ตรวจพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุผลที่สมควรให้ขยายเวลาได้อีก 
ตามสมควรแต่ไม่เกินสามสิบวันนับจากวันสิ้นสุดเวลาที่ก าหนดดังกล่าว  โดยมีหนังสือแจ้งให้บริษัทจ ากัด
หรือบริษัทมหาชนจ ากัดทราบ 

เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดหรือพ้นเวลาที่ขยายให้ตามวรรคสองแล้ว  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
ยังเพิกเฉย  ให้ผู้ตรวจรายงานให้รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  หรือนายทะเบียนทราบแล้วแต่กรณี  
และส่งเรื่องให้ส านักกฎหมายด าเนินคดีต่อไป 

ข้อ 20 เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดหรือพ้นเวลาที่ขยายให้บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด
ด าเนินการจัดส่งบัญชี  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี  และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ 
การประกอบกิจการให้กับผู้ตรวจตามข้อ  19  วรรคสองแล้วสามสิบวันให้ผู้ตรวจด าเนินการตามข้อ  19  
อีกครั้งหนึ่ง   

หากบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ถูกตรวจไม่ด าเนินการจัดส่งบัญชี  เอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชี  และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอันส่งผลให้ผู้ตรวจ  
ไม่สามารถท าการตรวจได้  ให้ผู้ตรวจเสนอรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนทราบ
แล้วแต่กรณีเพื่อยุติเรื่องและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอหรือตัวแทนทราบ 

ข้อ 21 กรณีตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ ากัด  ผู้ตรวจต้องท ารายงานผลการตรวจสอบ
พร้อมด้วยความเห็นเสนอนายทะเบียนภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ถ้าไม่สามารถกระท า  
หรือตรวจสอบให้เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้  ผู้ตรวจต้องรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียน
ทุกสองเดือน 

ข้อ 22 เมื่อท าการตรวจเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้ตรวจด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) ค านวณค่าใช้จ่ายในการตรวจ  หากปรากฏว่าค่าใช้จ่ายมีจ านวนน้อยกว่าเงินประกันค่าใช้จ่าย

ให้แจ้งผู้ร้องขอหรือตัวแทนมารับเงินประกันค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิน  แต่ถ้าค่าใช้จ่ายในการตรวจมีจ านวน
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มากกว่าเงินประกันค่าใช้จ่าย  ให้แจ้งผู้ร้องขอหรือตัวแทนให้ช าระเงินเพิ่มให้ครบถ้วน  ทั้งนี้  จะต้องขอ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนก่อนแล้วแต่กรณี 

(2) จัดท ารายงานผลการตรวจเสนอรัฐมนตรีหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียน 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 23 การจัดท ารายงานผลการตรวจตามข้อ  22  (2)  ให้ผู้ตรวจด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) กรณีตรวจการงานบริษัทจ ากัด  ให้ผู้ตรวจรายงานผลการตรวจต่อรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย  เพื่อส่งส าเนารายงานนั้นไปยังผู้ร้องขอและบริษัทจ ากัด 
(2) กรณีตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ผู้ตรวจรายงานผลการตรวจต่อนายทะเบียน

เพื่อส่งส าเนารายงานนั้นไปยังบริษัทมหาชนจ ากัด 
ข้อ 24 ในระหว่างที่ท าการตรวจหรือภายหลังการตรวจเสร็จสิ้นแล้ว  หากมีผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ร้องขอข้อมูล  หรือเอกสารใดที่เกี่ยวกับการตรวจ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 

หมวด  ๕ 
การยกเลกิการตรวจ 

 
 

ข้อ 25 ผู้ร้องขอหรือตัวแทนสามารถขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจยกเลิกการตรวจได้
ตลอดเวลาโดยท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ร้องขอทุกคนหรือลงลายมือชื่อตัวแทน  ยื่นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจแล้วแต่กรณี   

ข้อ 26 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจได้รับค าขอยกเลิกการตรวจซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในข้อ  25  แล้ว  ให้ยุติการตรวจและรายงานให้รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนทราบ
แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องจัดท ารายงานผลการตรวจ 

การยกเลิกการตรวจภายหลังจากที่ผู้ตรวจได้เริ่มท าการตรวจสอบแล้ว  ให้น าความตามข้อ  22  (1)  
มาใช้บังคับในการค านวณค่าใช้จ่าย  โดยอนุโลม 

หมวด  ๖ 
ค่าใช้จ่ายและการค านวณคา่ใช้จ่ายในการตรวจ 

 
 

ข้อ ๒7 ค่าใช้จ่ายในการตรวจประกอบด้วย 
(๑) ค่าด าเนินการตรวจของผู้ตรวจ   
(๒) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
(๓) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(๔) ค่าเช่าที่พัก   
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(๕) ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าเชื้อเพลิง  หรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ   
ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างคนขนของ  และอื่น ๆ  ท านองเดียวกัน   

(๖) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการตรวจ 
ข้อ ๒8 วิธีการค านวณค่าใช้จ่ายในการตรวจ  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) ค่าด าเนินการตรวจของผู้ตรวจให้ค านวณจากจ านวนวันปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจแต่ละคนใช้  

ในการตรวจคูณด้วยจ านวนสองเท่าของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยต่อวันของผู้ตรวจแต่ละคน  ณ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
โดยคิดค่าเฉลี่ยสามสิบวันต่อเดือน  ดังนี้ 
  
             อัตราเงินเดือน ณ วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจ X 2 เท่า    
                                         30 วัน 

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้เรียกเก็บเป็นจ านวนสองเท่าของอัตรา  
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เรียกเก็บเป็นจ านวนสองเท่าของอัตราตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

(4) ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการตรวจ  ให้เรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริงยกเว้นค่าพาหนะที่ใช้ยานพาหนะของส่วนราชการให้เรียกเก็บตามระยะทางที่ใช้ยานพาหนะ
กิโลเมตรละห้าบาท 

ข้อ ๒9 คา่ใช้จ่ายในการตรวจ  ให้น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

หมวด  ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ 30 การตรวจที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจการงานบริษัทจ ากัด  การตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ ากัด  และการวางประกัน
ค่าใช้จ่ายในการตรวจการงานบริษัทจ ากัดและการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.  ๒๕๕4  
ให้ด าเนินการนั้นต่อไปตามที่ระเบียบนี้ก าหนด 

เงินวางประกันค่าใช้จ่ายตามระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ในการตรวจการงานบริษัทจ ากัด  การตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ ากัด  และการวางประกัน
ค่าใช้จ่ายในการตรวจการงานบริษัทจ ากัดและการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.  ๒๕๕4  
ให้ถือเป็นเงินประกันค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 

X จ านวนวนัที่ปฏบิัตงิาน 
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ข้อ 31 ให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  กรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบนี้มิได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้  ให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดโดยค าวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๖  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

กุลณ ี อศิดศิัย 
อธิบดีกรมพัฒนาธรุกิจการคา้ 
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