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ระเบียบกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจการงานบริษัทจํากัด   

การตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจํากัด  และการวางประกันค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจการงานบริษัทจํากัดและการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

เพื่อให้การตรวจการงานบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการตรวจสอบ
กิจการบริษัทมหาชนจํากัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มีการปฏิบัติที่ชัดเจน  
และการวางเงินประกันค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒๑๕  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และมาตรา  ๑๓๐  
และมาตรา  ๑๓๔  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้าจึงกําหนดระเบียบ  ดังนี้ 

๑. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ตรวจการงานบริษัทจํากัด  การตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจํากัด  และการวางประกันค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจการงานบริษัทจํากัดและการตรวจสอบกิจการบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
๓. ให้ยกเลิกระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ว่าด้วยเงินวางประกันค่าใช้จ่ายในการตรวจ 

การงานของบริษัทจํากัด  และตรวจสอบบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๗  กันยายน   
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 บรรดาระเบียบหรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว  ซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 

๔. ในระเบียบนี้ 
“การตรวจ”  หมายความว่า  การตรวจการงานของบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์  หรือการตรวจสอบกิจการของบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด   
“ผู้ร้องขอ”  หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นที่ยื่นเรื่องราวขอให้ตั้งผู้ตรวจการงานหรือตั้งผู้ตรวจสอบ

กิจการโดยบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิตามกฎหมายในนิติบุคคลที่ถูกร้องขอตลอด 
ระยะเวลาที่ตรวจ 

“ผู้ตรวจ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้มีอํานาจตามกฎหมายให้ตรวจการงานของบริษัท
จํากัดหรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้ตรวจสอบกิจการของบริษัทมหาชนจํากัด  แล้วแต่กรณี   
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“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานราชการที่ได้รับมอบหมายให้
ตรวจการงานของบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หรือตรวจสอบกิจการของบริษัท
มหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด   

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
๕. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ร้องขอ  ดังนี้ 
 ๕.๑ ให้ตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดโดยพิจารณาตรวจจากจํานวนหุ้นของ 

ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอ  ซ่ึงมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทจากสําเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดที่บริษัทนําส่งต่อนายทะเบียน 

 ๕.๒ ให้ตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจํากัดโดยพิจารณาตรวจจากจํานวนหุ้น
ของผู้ถือหุ้นที่ร้องขอซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด  หรือจํานวน
ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจากหลักฐานแสดงการถือครองจํานวนหุ้น
ของผู้ถือหุ้นที่ร้องขอจากบริษัทมหาชนจํากัดที่ถูกตรวจหรือจากสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุด 
ที่บริษัทนําส่งต่อนายทะเบียน 

 หากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ร้องขอจากเอกสารหลักฐาน
ตาม  ๕.๑  และ  ๕.๒  ได้  หรือผู้ร้องขอไม่สามารถแสดงหลักฐานการถือครองหุ้นได้  ให้ยุติเรื่อง  และ
รายงานให้รฐัมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนทราบแล้วแต่กรณี 

๖. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาประเด็นที่ขอให้ตรวจโดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้ตรวจ   
ระบุประเด็นที่จะให้ตรวจการงานหรือตรวจสอบโดยแจ้งชัด  พร้อมทั้งแจ้งชื่อและสถานที่อยู่ของผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งเป็นตัวแทนด้วย 

 หากผู้ร้องขอไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยมีเหตุผลความจําเป็น 
ให้มีหนังสือผ่อนผันให้ได้อีกไม่เกินสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ลงในหนังสือ  และเม่ือพ้นระยะเวลาผ่อนผัน  
ผู้ร้องขอยังเพิกเฉยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยุติเรื่องและรายงานให้รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
หรือนายทะเบียนทราบแล้วแต่กรณี 

๗. ก่อนการเสนอแต่งตั้งคณะผู้ตรวจ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําเสนอรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหรือนายทะเบียนแล้วแต่กรณี  เพื่อมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องขอวางเงินประกันค่าใช้จ่าย 

 หากผู้ร้องขอไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยมีเหตุผลความจําเป็น 
ให้มีหนังสือผ่อนผันให้ได้อีกไม่เกินสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ลงในหนังสือ  และเม่ือพ้นระยะเวลาผ่อนผัน  
ผู้ร้องขอยังไม่ดําเนินการวางเงินประกันค่าใช้จ่าย  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยุติเรื่องและรายงานให้รัฐมนตรี
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนทราบแล้วแต่กรณี 

๘. เม่ือผู้ร้องขอได้วางเงินประกันค่าใช้จ่ายแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการในการเสนอ
แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการงานหรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการ  ดังนี้ 
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 ๘.๑ การเสนอแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการงานของบริษัทจํากัด  ให้เสนอรายชื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่จะแต่งตั้งให้เป็นคณะผู้ตรวจการงานของบริษัทจํากัด  ต่อรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๘.๒ การเสนอแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการของบริษัทมหาชนจํากัด  ให้เสนอรายชื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะแต่งตั้งให้เป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการของบริษัทมหาชนจํากัด  ต่อนายทะเบียน 

 เม่ือรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนแล้วแต่กรณี  ได้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจแล้ว  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สําเนาหนังสือแต่งตั้งให้สํานักข้อมูลธุรกิจหรือสํานักธุรกิจการค้าภูมิภาคด้วยแล้วแต่กรณี  
เพื่อบันทึกในสารบัญแฟ้มทะเบียนบรษัิท 

๙. เม่ือแต่งตั้งคณะผู้ตรวจแล้ว  ให้คณะผู้ตรวจนําเสนอรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
หรือนายทะเบียนแล้วแต่กรณี  เพื่อมีหนังสือแจ้งให้บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ถูกตรวจ 
จัดส่งบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการ
ประกอบกิจการให้กับคณะผู้ตรวจ 

 หากบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยมีเหตุผลความจําเป็นให้มีหนังสือผ่อนผันให้ได้อีกไม่เกินสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ลงในหนังสือ   
และเม่ือพ้นระยะเวลาผ่อนผันบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดยังเพิกเฉย  ให้คณะผู้ตรวจส่งเรื่อง 
ให้สํานักกฎหมายและคดีดําเนินการ   

 เม่ือพ้นสามสิบวันนับแต่คณะผู้ตรวจส่งเรื่องให้สํานักกฎหมายและคดีดําเนินการตาม 
วรรคสองแล้ว  ให้คณะผู้ตรวจมีหนังสือแจ้งให้บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  และหากบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดยังไม่ดําเนินการ  โดยมีเหตุผล 
ความจําเป็นให้ผ่อนผันได้อีกไม่เกินสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ลงในหนังสือ  และเม่ือพ้นระยะเวลาผ่อนผัน
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดยังเพิกเฉยให้คณะผู้ตรวจรายงานให้รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
หรือนายทะเบียนทราบและส่งเรื่องให้สํานักกฎหมายและคดีดําเนินการอีกครั้งหนึ่งต่อไป 

๑๐. หลักเกณฑ์การวางเงินประกันค่าใช้จ่ายให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
 ๑๐.๑ ให้ผู้ร้องขอวางเงินประกันในการตรวจของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด   

ตามจํานวนรอบปีที่ขอตรวจ  รอบปีละสี่หม่ืนบาทให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจ 
 ๑๐.๒ หากคณะผู้ตรวจเห็นว่า  การกําหนดจํานวนเงินวางประกันค่าใช้จ่ายในการตรวจ  

ตามจํานวนรอบปีที่จะต้องตรวจตามข้อ  ๑๐.๑  อาจไม่เพียงพอ  หรือเงินวางประกันค่าใช้จ่ายในการตรวจ
ที่ผู้ร้องขอนํามาวางไว้แล้วไม่เพียงพอ  ให้คณะผู้ตรวจกําหนดจํานวนเงินวางประกันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่
เห็นสมควรและขออนุมัติรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนเป็นกรณี ๆ  ไป 

 การกําหนดจํานวนเงินวางประกันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความในวรรคหนึ่งให้สามารถกระทําได้ 
ทั้งก่อนและหลังการเข้าตรวจ 

 ๑๐.๓ เม่ือผู้ร้องขอได้วางเงินประกันค่าใช้จ่ายตาม  ๑๐.๑  หรือ  ๑๐.๒  ต่อสํานักบริหารคลัง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วให้จัดส่งสําเนาใบเสร็จรับเงินให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะผู้ตรวจแล้วแต่กรณี 
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๑๑ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ  ได้แก่ 
 ๑๑.๑ ค่าตรวจการงานของบริษัทจํากัดหรือค่าตรวจสอบกิจการของบริษัทมหาชนจํากัด

แล้วแต่กรณี 
 ๑๑.๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 ๑๑.๓ ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง 
 ๑๑.๔ ค่าเช่าที่พัก 
 ๑๑.๕ ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าเชื้อเพลิง  หรือพลังงานสําหรับ

ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างคนขนของ  และอ่ืน ๆ  ทํานองเดียวกัน 
 ๑๑.๖ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการตรวจ 
๑๒. วิธีการคํานวณค่าใช้จ่ายในการตรวจ  มีดังนี้ 
 ๑๒.๑ ให้คณะผู้ตรวจเป็นผู้กําหนดค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานและระยะเวลาที่ตรวจโดย

คํานวณจากจํานวนวันที่ใช้ในการตรวจคูณด้วยจํานวนสองเท่าของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยต่อวันของเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะผู้ตรวจ 

 ๑๒.๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้เรียกเก็บเป็นจํานวนสองเท่า 
ของอัตราตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 ๑๒.๓ ค่าเ บ้ีย เลี้ ยง เดินทาง   ให้ เรี ยกเก็บเป็นจํ านวนสอง เท่ าของอัตราตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

 ๑๒.๔ ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการตรวจ 
ให้เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง  ยกเว้นค่าพาหนะที่ใช้ยานพาหนะของส่วนราชการให้เรียกเก็บตามระยะทาง 
ที่ใช้ยานพาหนะ  กิโลเมตรละห้าบาท 

๑๓. เม่ือคณะผู้ตรวจดําเนินการแล้วเสร็จให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   
 ๑๓.๑ คํานวณค่าใช้จ่ายตามวิธีการในข้อ  ๑๒  หากปรากฏว่า   
   (๑) ค่าใช้จ่ายมีจํานวนน้อยกว่าเงินวางประกันค่าใช้จ่าย  ให้แจ้งผู้ร้องขอมารับ

เงินวางประกันค่าใช้จ่ายคืน  หรือ 
   (๒) ค่าใช้จ่ายมีจํานวนมากกว่าเงินวางประกันค่าใช้จ่าย  ให้แจ้งผู้ร้องขอ 

ให้ชําระเงินเพิ่มให้ครบถ้วน 
 ๑๓.๒ รายงานผลการตรวจและจัดทําเรื่องเสนอรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

หรือนายทะเบียนแล้วแต่กรณีเพื่อสําเนารายงานนั้นไปยังผู้ร้องขอและบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดต่อไป 
๑๔. ค่าใช้จ่ายในการตรวจ  ให้นําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
๑๕. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการตรวจการงานบริษัทจํากัดและการตรวจสอบบริษัทมหาชน

จํากัดที่ได้ยื่นขอให้ตรวจนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
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 เงินประกันค่าใช้จ่ายในการตรวจการงานบริษัทจํากัดหรือในการตรวจสอบกิจการบริษัท
มหาชนจํากัดที่ผู้ร้องขอได้วางไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการวางเงินประกันค่าใช้จ่าย
ในการตรวจตามระเบียบนี้ 

๑๖. ให้ผู้อํานวยการสํานักบัญชีธุรกิจ  และผู้อํานวยการสํานักบริหารคลังเป็นผู้รักษาการ 
ตามระเบียบนี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เก่ียวกับอํานาจและหน้าที่ของตน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

บรรยงค์  ล้ิมประยูรวงศ ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 


