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ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจการงานบริษัทจากัดและ
การตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2561
โดยที่เป็น การสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจการงานบริษัทจากัด
การตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจากัด และการวางประกันค่าใช้จ่ายในการตรวจการงานบริษัทจากัด
และการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจากัด ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒๑๕ และมาตรา 1217 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ และความในมาตรา 128 มาตรา ๑๓๐ มาตรา 131 และมาตรา ๑๓๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการตรวจการงานบริษัทจากัดและการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจ
การงานบริษัทจากัด การตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจากัด และการวางประกันค่าใช้จ่ายในการตรวจ
การงานบริษัทจากัดและการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๕4 ลงวันที่ 30 มีนาคม
พ.ศ. 2554
บรรดาระเบียบ หรือค าสั่งอื่ น ใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบีย บนี้ หรือซึ่งขั ด หรือแย้ ง
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การตรวจ” หมายความว่า การตรวจการงานของบริษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์หรือการตรวจสอบกิจการของบริษัทมหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
“ตรวจการงาน” หมายความว่า การตรวจการงานของบริษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
“ตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า การตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน ตลอดจนตรวจสอบ
การดาเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
“เงิ น ประกั น ค่ า ใช้ จ่ า ย” หมายความว่ า เงิน วางประกั น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการตรวจการงาน
หรือการตรวจสอบกิจการ
“ผู้ร้องขอ” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนของบริษัทจากัด ที่ยื่นเรื่องราวขอให้
ตั้ ง ผู้ ต รวจการงาน หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย วหรื อ หลายคนของบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ที่ ท าค าขอให้ ตั้ ง
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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“พนั กงานเจ้าหน้ าที่ ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานราชการที่ได้รับมอบหมาย
ให้ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การตรวจการงานของบริ ษั ท จ ากั ด ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์
หรือตรวจสอบกิจการของบริษัทมหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
“ผู้ตรวจ” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการงานของบริษัทจากัด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของบริษัทมหาชนจากัด
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า และให้หมายความรวมถึง
ผู้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมายด้วย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
หมวด ๑
การร้องขอและการตรวจสอบสิทธิผู้รอ้ งขอ
ข้อ 5 ผู้ร้องขอที่ประสงค์จะให้ตรวจการงาน หรือตรวจสอบกิจการต้องทาคาร้องขอเป็นหนังสือ
ระบุเหตุและประเด็นที่จะให้ตรวจ โดยลงลายมือชื่อผู้ร้องขอด้วยตนเองพร้อมทั้งระบุจานวนหุ้นที่ผู้ร้องขอ
ถืออยู่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่ขอให้ตรวจพร้อมแนบหลักฐานสาเนาใบหุ้นหรือหลักฐาน
แสดงการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ร้องขอทุกคน
กรณีมีผู้ร้องขอหลายคนให้ทาหนังสือโดยร่วมกันลงลายมือชื่อในหนังสือฉบับเดียวกัน ทั้งนี้
กรณีผู้ร้องขอหลายคนร่วมกันร้องขอให้ตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจากัดต้องแจ้งชื่อและสถานที่อยู่
ของผู้ร้องขอคนหนึ่งเป็นตัวแทนด้วย
ข้อ 6 เมื่อได้รับหนังสือร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิของผู้ร้องขอ ดังนี้
(1) บริษัทจากัด ให้ตรวจสอบสิทธิของผู้ร้องขอจากสาเนาใบหุ้นหรือหลักฐานแสดงการเป็น
ผู้ถือหุ้นที่ผู้ร้องขอนาส่งกับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดที่บริษัทนาส่งต่อนายทะเบียน โดยต้อง
มีจานวนหุ้น รวมกันไม่น้ อยกว่าหนึ่งในห้ าของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท กรณีหลักฐานที่ผู้ร้องขอ
นาส่งกับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่บริษัทนาส่งไว้ต่อนายทะเบียนไม่ตรงกัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่บริษัทนาส่งไว้ต่อนายทะเบียนเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง หากผู้ร้องขอโต้แย้ง
ข้อสันนิษฐานดังกล่าวต้องแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความเป็นผู้ถือหุ้น หากไม่สามารถแสดงหลักฐาน
หรือหลักฐานที่แสดงไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับความเป็นผู้ถือหุ้นได้หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่มีสิท ธิต ามกฎหมาย ให้ พนั กงานเจ้าหน้าที่ รายงานให้ รัฐมนตรีหรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมายทราบ เพื่อยุติเรื่องและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ
(2) บริษัทมหาชนจากัด ให้ตรวจสอบสิทธิของผู้ร้องขอจากสาเนาใบหุ้นหรือหลักฐานการเป็น
ผู้ถือหุ้นที่รับรองโดยนายทะเบียนหุ้นของบริษัทหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
แล้วแต่กรณีตามที่ผู้รอ้ งขอแสดงหลักฐานตามข้อ 5 โดยต้องมีจานวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
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ของจานวนหุ้ นที่จาหน่ายได้ทั้ง หมดของบริษัท หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีสิทธิ
ตามกฎหมายหรือหลักฐานที่แสดงไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นผู้ถือหุ้นได้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รายงานให้นายทะเบียนทราบ เพื่อยุติเรื่องและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ
ข้อ 7 ผู้ร้องขอให้ตรวจการงานของบริษัทจากัดจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิตามกฎหมาย
ตลอดเวลาที่ทาการตรวจ
ระหว่ า งการตรวจการงานของบริ ษั ท จ ากั ด หากมี เหตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า ผู้ ร้ อ งขอไม่ มี สิ ท ธิ
ตามที่ ก ฎหมายก าหนด ให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ห รื อ ผู้ ต รวจด าเนิ น การตรวจสอบสิ ท ธิผู้ ร้ อ งขอก่ อ น
หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ร้องขอไม่มีสิทธิตามที่กฎหมายกาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจเสนอ
รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความเห็นชอบยุติเรื่องและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ
ให้นาความตามข้อ 6 (1) มาใช้บังคับในการตรวจสอบสิทธิของผู้ร้องขอโดยอนุโลม
หมวด ๒
การกาหนดประเด็น
ข้อ 8 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าผู้ร้องขอมีสิทธิตามกฎหมายที่จะร้องขอ
ให้ตรวจการงานหรือตรวจสอบกิจการได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอผู้อานวยการกอง/สานัก เพื่อมีหนังสือ
แจ้งผู้ร้องขอมากาหนดประเด็นที่จะให้ทาการตรวจพร้ อมทั้งรับทราบจานวนเงินวางประกันค่าใช้จ่าย
ในการตรวจภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงในหนังสือ
ถ้ า ผู้ ร้ อ งขอมี เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ไม่ ส ามารถมาก าหนดประเด็ น ได้ ภ ายในเวลาที่ ก าหนด
ตามวรรคหนึ่ ง ให้ มีห นั งสือขอขยายเวลาก่อนสิ้นสุดเวลาที่กาหนดโดยชี้แจงเหตุผลความจาเป็นนั้ น
หากพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุผลที่สมควร ให้เสนอผู้อานวยการกอง/สานัก ขยายเวลา
ได้ อี ก ตามสมควรแต่ ต้ อ งไม่ เกิ น สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น สุ ด เวลาที่ ก าหนด พร้ อ มทั้ ง มี ห นั ง สื อ แจ้ ง
ให้ผู้ร้องขอทราบ
เมื่อพ้นเวลาที่กาหนดหรือพ้นเวลาที่ขยายให้ตามวรรคสองแล้ว ผู้ ร้องขอไม่มากาหนดประเด็น
ให้ พนั กงานเจ้าหน้ าที่เสนอผู้อานวยการกอง/สานัก เพื่อยุติเรื่องและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ
พร้อมทั้งรายงานให้รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนทราบแล้วแต่กรณี
ข้อ 9 การกาหนดประเด็น ที่ ร้อ งขอให้ ต รวจการงานบริษั ท จ ากั ด ผู้ ร้อ งขอทุ กคนจะมา
กาหนดประเด็น ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ร้องขอคนใดหรือบุคคลอื่นใดเป็นตัวแทนมากาหนด
ประเด็นก็ได้โดยมีหนังสือมอบอานาจจากผู้ร้องขอทุกคน
การก าหนดประเด็ น ที่ ร้ อ งขอให้ ต รวจสอบกิ จ การบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ผู้ ร้ อ งขอทุ ก คน
หรือเฉพาะผู้ถือหุ้นคนหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ให้เป็นตัวแทนตามหนังสือร้องขอจะมากาหนดประเด็นก็ได้
แต่จะมอบหมายให้บุคคลอื่นมากาหนดประเด็นแทนไม่ได้
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ในวันกาหนดประเด็น นอกจากต้องกาหนดประเด็นการตรวจสอบให้ชัดเจนแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งวิธีการคานวณค่าใช้จ่ายในการตรวจพร้อมทั้งระบุจานวนเงินประกันค่าใช้จ่ายแจ้งให้ผู้ร้องขอ
หรือตัวแทนที่มากาหนดประเด็นทราบ และในกรณีที่ผู้ร้องขอให้ตรวจการงานของบริษัทจากัดหลายคน
ยั งไม่ ได้ มอบหมายผู้ ใดเป็ น ตั ว แทน ให้ พ นั กงานเจ้ าหน้ าที่ แจ้ งให้ ผู้ ร้ อ งขอก าหนดชื่ อและที่ อยู่ ของ
ตัวแทนหนึ่งคนที่จะเป็นผู้ติดต่อ ประสานงาน รับแจ้ง หรือดาเนินการใด ๆ กับพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้ตรวจแทนผู้ร้องขอคนอื่นพร้อมทั้งบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
หมวด ๓
การวางเงินประกันค่าใช้จ่าย
ข้อ 10 เมื่อกาหนดประเด็นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีตรวจการงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อมีหนังสือแจ้ง
ผู้ร้ อ งขอหรือ ตั ว แทนให้ ว างเงิน ประกั น ค่ าใช้ จ่ ายต่ อ กรมพั ฒ นาธุรกิ จการค้ าภายในสิ บ ห้ าวั น นั บ แต่
วันที่ลงในหนังสือ
(2) กรณีตรวจสอบกิจการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุและประเด็นที่ร้องขอให้ตรวจว่า
เป็นเหตุอันสมควรที่จะตรวจหรือไม่ หากเห็นว่าเป็นเหตุอันสมควรให้เสนอนายทะเบียนมีหนังสือแจ้ง
ผู้ร้องขอหรือตัวแทนให้วางเงินประกันค่าใช้จ่ายต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลง
ในหนังสือ แต่ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะตรวจให้เสนอนายทะเบียนยุติเรื่องแล้วมีหนังสือแจ้งผู้ร้องขอ
หรือตัวแทนทราบ
ข้อ 11 ถ้าผู้ร้องขอหรือตัวแทนมีเหตุผลความจาเป็นไม่สามารถวางเงินประกันค่าใช้จ่ายได้
ภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ 10 ให้มีหนังสือขอขยายเวลาก่อนสิ้นสุดเวลาที่กาหนดโดยชี้แจงเหตุผล
ความจาเป็นนั้น หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นเหตุผลที่สมควร ให้เสนอผู้อานวยการกอง/สานัก
ขยายเวลาได้อีกตามสมควรแต่ตอ้ งไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดเวลาที่กาหนด พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ร้องขอหรือตัวแทนทราบ
เมื่อพ้นเวลาที่กาหนดหรือพ้นเวลาที่ขยายให้ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้ร้องขอหรือตัวแทนไม่มา
วางเงินประกันค่าใช้จ่าย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอผู้อานวยการกอง/สานัก เพื่อยุติเรื่องและมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ร้องขอหรือตัวแทนทราบ พร้อมทั้งรายงานให้รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนทราบ
แล้วแต่กรณี
ข้อ 12 เงินประกันค่าใช้จ่าย ให้คิดตามจานวนรอบปีบัญชีที่ผู้ร้องขอประสงค์ให้ตรวจการงาน
หรือตรวจสอบกิจการ รอบปีละหกหมื่นบาท
หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า จานวนเงินประกันค่าใช้จ่ายตามจานวนรอบปีที่จะต้องตรวจ
ตามวรรคหนึ่งอาจไม่เพียงพอ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจกาหนดจานวนเงินประกันค่าใช้จ่ายมากกว่าที่กาหนด
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ในวรรคหนึ่ งได้ต ามที่ เห็ น สมควรโดยต้อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากรัฐมนตรีห รือผู้ ที่ ได้รับ มอบหมาย
หรือนายทะเบียนแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑3 ในระหว่างการตรวจ ให้ผู้ตรวจพิจารณาคานวณค่าใช้จ่ายกับเงินประกันค่าใช้จ่าย
ตลอดเวลาการตรวจ หากผู้ตรวจเห็นว่าเงินประกันค่าใช้จ่ายอาจไม่เพียงพอ ให้ผู้ตรวจกาหนดจานวน
เงินประกันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหรือ นายทะเบี ย นแล้ว แต่ก รณี และมี ห นั งสือ แจ้งให้ ผู้ ร้อ งขอหรือ ตั วแทนน าเงิน ประกั น
ค่าใช้จ่ายมาวางประกันเพิ่มเติมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงในหนังสือและแจ้งด้วยว่าหากไม่นาเงิน
ประกันค่าใช้จ่ายมาวางประกันเพิ่มเติมจะระงับการตรวจ
ถ้าผู้ร้องขอหรือตัวแทนมีเหตุผลความจาเป็นไม่สามารถนาเงินประกันค่า ใช้จ่ายมาวางประกัน
เพิ่ม เติมได้ภายในเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้มีห นังสื อขอขยายเวลาก่อนสิ้นสุด เวลาที่กาหนด
โดยชี้แจงเหตุผลความจาเป็นนั้น หากผู้ตรวจพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุผลที่สมควร ให้ผู้ตรวจขยายเวลาได้อีก
ตามสมควรแต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดเวลาที่กาหนด พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอ
หรือตัวแทนทราบ
เมื่อพ้นเวลาที่กาหนดหรือพ้นเวลาที่ขยายให้ตามวรรคสองแล้ว หากผู้ร้องขอหรือตัวแทนไม่นา
เงินประกันค่าใช้จ่ายมาวางประกันเพิ่มเติม ให้ผู้ตรวจระงับการตรวจไว้จนกว่าผู้ร้องขอหรือตัวแทนจะนา
เงินประกัน ค่าใช้ จ่ายมาวางประกันเพิ่มเติมโดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอหรือตัวแทนทราบ พร้อมทั้ง
รายงานให้รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนทราบแล้วแต่กรณี
ข้อ 14 เมื่อพ้นเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ลงในหนังสือแจ้งตามข้อ 13 วรรคสาม ให้ผู้ตรวจ
มีหนังสือไปยังผู้ร้องขอหรือตัวแทนเพื่อสอบถามว่ายังประสงค์ให้ทาการตรวจอยู่หรือไม่และแจ้งด้วยว่า
หากมิ ได้ รับ ค าตอบภายในสิบ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน ที่ ลงในหนั งสือ จะได้ยุ ติ การตรวจพร้อมริบ เงิน ประกั น
ค่าใช้จ่าย
ถ้าผู้ตรวจได้รบั คาตอบจากผู้รอ้ งขอหรือตัวแทนนั้นว่าไม่ประสงค์ให้ทาการตรวจแล้วหรือมิได้รับ
คาตอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลงในหนังสือ ให้ผู้ตรวจยุติการตรวจและริบเงินประกันค่าใช้จ่าย
น าส่ ง เป็ น เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น โดยต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากรั ฐ มนตรี ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
หรือนายทะเบียนแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอหรือตัวแทนทราบ
ข้อ ๑5 เมื่อผู้ร้องขอหรือตัวแทนได้วางเงินประกันค่าใช้จ่ายต่อกองคลัง กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าแล้ว ให้จัดส่งสาเนาใบเสร็จรับเงินให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจแล้วแต่กรณี
หมวด ๔
การแต่งตั้งและอานาจหน้าที่ของผูต้ รวจ
ข้อ 16 เมื่อผู้ร้องขอหรือตัวแทนได้วางเงินประกันค่าใช้จ่ายแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรัฐมนตรี
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนแล้วแต่กรณี เพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจ
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ข้อ ๑7 เมื่อแต่งตั้งผู้ตรวจตามข้อ ๑6 แล้ว ให้ผู้ตรวจส่งสาเนาหนังสือแต่งตั้งให้กองข้อมูลธุรกิจ
เพื่อบันทึกในสารบัญแฟ้มทะเบียนบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ว่าบริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างตรวจ
การงานหรือตรวจสอบกิจการแล้วแต่กรณี
ข้อ 18 ให้ ผู้ ต รวจมี ห นั ง สื อ แจ้ งให้ บ ริ ษั ท จ ากั ด หรื อ บริษั ท มหาชนจ ากั ด ที่ ถู ก ตรวจทราบ
การแต่งตั้งผู้ตรวจพร้อมทั้งให้จัดส่งบัญชี เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี และเอกสารหลักฐานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการตามประเด็นที่ตรวจให้กับผู้ตรวจ
ข้อ 19 การแจ้งบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่ถูกตรวจให้จัดส่งบัญชี เอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชี และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการให้ กาหนดเวลาจัดส่ง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงในหนังสือ
หากบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดมีเหตุผลความจาเป็น ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในเวลา
ที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดมีหนังสือขอขยายเวลาก่อนสิ้นสุดเวลาที่กาหนด
โดยชี้แจงเหตุผลความจาเป็นนั้น หากผู้ต รวจพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุผลที่สมควรให้ขยายเวลาได้อีก
ตามสมควรแต่ไม่เกินสามสิบวันนับจากวันสิ้นสุดเวลาที่กาหนดดังกล่าว โดยมีหนังสือแจ้งให้บริษัทจากัด
หรือบริษัทมหาชนจากัดทราบ
เมื่อพ้นเวลาที่กาหนดหรือพ้นเวลาที่ขยายให้ตามวรรคสองแล้ว บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
ยังเพิกเฉย ให้ผู้ตรวจรายงานให้รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือนายทะเบียนทราบแล้วแต่กรณี
และส่งเรื่องให้สานักกฎหมายดาเนินคดีต่อไป
ข้อ 20 เมื่อพ้น เวลาที่กาหนดหรือพ้ นเวลาที่ขยายให้บริษั ทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด
ด าเนิ นการจั ดส่ งบั ญชี เอกสารที่ ต้ อ งใช้ ประกอบการลงบั ญชี และเอกสารหลั กฐานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
การประกอบกิจการให้กับผู้ตรวจตามข้อ 19 วรรคสองแล้วสามสิบวันให้ผู้ตรวจดาเนินการตามข้อ 19
อีกครั้งหนึ่ง
หากบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่ถูกตรวจไม่ดาเนินการจัดส่งบัญชี เอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการลงบัญชี และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอันส่งผลให้ผู้ตรวจ
ไม่สามารถทาการตรวจได้ ให้ ผู้ต รวจเสนอรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนทราบ
แล้วแต่กรณีเพื่อยุติเรื่องและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอหรือตัวแทนทราบ
ข้อ 21 กรณีตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจากัด ผู้ตรวจต้องทารายงานผลการตรวจสอบ
พร้อมด้วยความเห็นเสนอนายทะเบียนภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ถ้าไม่สามารถกระทา
หรือตรวจสอบให้เสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้ ผู้ตรวจต้องรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียน
ทุกสองเดือน
ข้อ 22 เมื่อทาการตรวจเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้ตรวจดาเนินการ ดังนี้
(1) คานวณค่าใช้จ่ายในการตรวจ หากปรากฏว่าค่าใช้จ่ายมีจานวนน้อยกว่าเงินประกันค่าใช้จ่าย
ให้แจ้งผู้ร้องขอหรือตัวแทนมารับเงินประกันค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิน แต่ถ้าค่าใช้จ่ายในการตรวจมีจานวน
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มากกว่าเงินประกันค่าใช้จ่าย ให้แจ้งผู้ร้องขอหรือตัวแทนให้ชาระเงินเพิ่มให้ครบถ้วน ทั้งนี้ จะต้องขอ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนก่อนแล้วแต่กรณี
(2) จั ด ท ารายงานผลการตรวจเสนอรั ฐ มนตรี ห รื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมายหรื อ นายทะเบี ย น
แล้วแต่กรณี
ข้อ 23 การจัดทารายงานผลการตรวจตามข้อ 22 (2) ให้ผู้ตรวจดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีตรวจการงานบริษัทจากัด ให้ผู้ตรวจรายงานผลการตรวจต่อรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อส่งสาเนารายงานนั้นไปยังผู้ร้องขอและบริษัทจากัด
(2) กรณีตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจากัด ให้ผู้ตรวจรายงานผลการตรวจต่อนายทะเบียน
เพื่อส่งสาเนารายงานนั้นไปยังบริษัทมหาชนจากัด
ข้อ 24 ในระหว่างที่ ทาการตรวจหรือภายหลังการตรวจเสร็จสิ้น แล้ว หากมีผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้องขอข้อมูล หรือเอกสารใดที่เกี่ยวกับการตรวจ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
หมวด ๕
การยกเลิกการตรวจ
ข้อ 25 ผู้ร้องขอหรือตัวแทนสามารถขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจยกเลิกการตรวจได้
ตลอดเวลาโดยทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ร้องขอทุกคนหรือลงลายมือชื่อตัวแทน ยื่นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจแล้วแต่กรณี
ข้อ 26 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจได้รับคาขอยกเลิกการตรวจซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 25 แล้ว ให้ยุติการตรวจและรายงานให้รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนทราบ
แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องจัดทารายงานผลการตรวจ
การยกเลิกการตรวจภายหลังจากที่ผู้ตรวจได้เริ่มทาการตรวจสอบแล้ว ให้นาความตามข้อ 22 (1)
มาใช้บังคับในการคานวณค่าใช้จ่าย โดยอนุโลม
หมวด ๖
ค่าใช้จ่ายและการคานวณค่าใช้จ่ายในการตรวจ
ข้อ ๒7 ค่าใช้จ่ายในการตรวจประกอบด้วย
(๑) ค่าดาเนินการตรวจของผู้ตรวจ
(๒) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๓) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๔) ค่าเช่าที่พัก
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(๕) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงานสาหรับยานพาหนะ
ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนขนของ และอื่น ๆ ทานองเดียวกัน
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการตรวจ
ข้อ ๒8 วิธีการคานวณค่าใช้จ่ายในการตรวจ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ค่าดาเนินการตรวจของผู้ตรวจให้คานวณจากจานวนวันปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจแต่ละคนใช้
ในการตรวจคูณด้วยจานวนสองเท่าของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยต่อวันของผู้ตรวจแต่ละคน ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยคิดค่าเฉลี่ยสามสิบวันต่อเดือน ดังนี้
X จานวนวันที่ปฏิบัตงิ าน
อัตราเงินเดือน ณ วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจ X 2 เท่า
30 วัน
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้เรียกเก็บเป็นจานวนสองเท่าของอัตรา
ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
(3) ค่าเบี้ ยเลี้ยงเดิ น ทางให้ เรีย กเก็บ เป็ น จานวนสองเท่ าของอัต ราตามที่ กระทรวงการคลั ง
กาหนด
(4) ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการตรวจ ให้เรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริงยกเว้นค่าพาหนะที่ใช้ยานพาหนะของส่วนราชการให้เรียกเก็บตามระยะทางที่ใช้ยานพาหนะ
กิโลเมตรละห้าบาท
ข้อ ๒9 ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ให้นาส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ 30 การตรวจที่อยู่ระหว่างการดาเนินการตามระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจการงานบริษัทจากัด การตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจากัด และการวางประกัน
ค่าใช้จ่ายในการตรวจการงานบริษัทจากัดและการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๕4
ให้ดาเนินการนั้นต่อไปตามที่ระเบียบนี้กาหนด
เงินวางประกันค่าใช้จ่ายตามระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการตรวจการงานบริษั ท จ ากั ด การตรวจสอบกิ จ การบริษั ท มหาชนจ ากั ด และการวางประกั น
ค่าใช้จ่ายในการตรวจการงานบริษัทจากัดและการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๕4
ให้ถือเป็นเงินประกันค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
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ข้อ 31 ให้ อ ธิบ ดี ก รมพั ฒ นาธุ รกิ จการค้ าเป็ น ผู้ รัก ษาการตามระเบี ย บนี้ กรณี ที่ มี ปั ญ หา
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติหรือ ระเบียบนี้มิได้กาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดโดยคาวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
กุลณี อิศดิศัย
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

