
 

 
สรุปหลักเกณฑและข้ันตอน 

การพิจารณาคําขอจดทะเบียนที่มีขอยุงยากของบริษัทจํากัด  
และการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง  

 
 คําขอจดทะเบียนของบริษัทจํากัดสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) คําขอจดทะเบียนปกติ 
และ 2) คําขอจดทะเบียนที่มีขอยุงยาก ซึ่งเปนคําขอที่มีเอกสารที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
นายทะเบียนตองใชระยะเวลาในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนที่มีขอยุงยากดวยความระมัดระวัง 
ละเอียด รอบคอบ ซึ่งมีหลักเกณฑขั้นตอนและขอกฎหมายที่เก่ียวของ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

 1.1 คาํนิยาม 
  คําขอจดทะเบียนปกติ หมายถึง คําขอจดทะเบียนที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผูมีอํานาจ
กระทําการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไวเดิม และไมมีการคัดคานการจดทะเบียน ตามระเบียบ
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2561 
(ระเบียบฯ) ขอ 83 
  คําขอจดทะเบียนท่ีมีขอยุงยาก หมายถึง คําขอจดทะเบียนที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้  
  (1) เปนคําขอจดทะเบียนที่มีการคัดคานการจดทะเบียนจากผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ 
เชน กรรมการหรือผูถือหุนของบริษัท ตามระเบียบฯ ขอ 83 วรรคสอง 
  (2) เปนคําขอจดทะเบียนที่ไมไดลงลายมือชื่อโดยกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัท
ตามที่จดทะเบียนไวเดิม แตลงลายมือชื่อโดยกรรมการผูมีอํานาจซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี ตามระเบียบฯ ขอ 84 
  คําสั่งทางปกครอง หมายถึง การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการ
สรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอ
สถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต 
การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการจดทะเบียน แตไมรวมถึงการออกกฎ ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 
  ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูอํานวยการสวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 1-6 หรือผูอํานวยการกลุมทะเบียนธุรกิจและอํานวยความสะดวก
ทางการคา แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูบังคบับัญชาโดยตรงของนายทะเบียน 
  ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ หมายถึง ผูอํานวยการกองทะเบียนธุรกิจ หรือพาณิชย
จังหวัด แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ขอ 2 (14) 
  นายทะเบียนกลาง หมายถึง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา ตามกฎกระทรวงจัดตั้ง
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียน
หางหุนสวนและบรษิัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ 2 

 1.2 การยื่นคําขอจดทะเบียนท่ีมีขอยุงยากของบริษัทจํากัด ตามระเบียบฯ ขอ 83 วรรคสอง 
และ ขอ 84 หรือ ขอ 85 (กรณีจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) ไดกําหนดหลักเกณฑใหผูขอจดทะเบียน
สงเอกสารหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียนเพ่ิมเติมมากกวาการย่ืนคําขอจดทะเบียนในกรณีปกติ
ใหครบถวนกอน โดยแบงออกเปน 4 กรณี ดังนี้ 
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  (1) กรณีการขอจดทะเบียนโดยอาศยัมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ตามระเบียบฯ ขอ 84 (1)  
  (2) กรณีการขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญผูถือหุนซึ่งคณะกรรมการ
เปนผูนัดเรียกประชุม โดยมิไดมีผูถือหุนรองขอใหเรียกประชุม ตามระเบียบฯ ขอ 84 (2)  
  (3) กรณีการขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญผูถือหุนซึ่งคณะกรรมการ
เปนผูนัดเรียกประชุมตามที่ผูถือหุนจํานวนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวนหุนของบริษัท
รองขอใหเรียกประชุม ตามระเบียบฯ ขอ 84 (3)  
  (4) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญผูถือหุนซึ่งผูถือหุนจํานวนรวมกัน
ไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวนหุนของบริษัทรองขอใหเรียกประชุม และเปนผูนัดเรียกประชุมเอง 
ตามระเบียบฯ ขอ 84 (4)  
  หากเปนการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตองจัดสงเอกสารตามระเบียบฯ ขอ 85 
(1) (2) (3) หรอื (4) แลวแตกรณ ีนายทะเบียนจึงจะรับคําขอจดทะเบียนดังกลาวไวพิจารณาได  

 1.3 ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนที่มีขอยุงยากของบริษัทจํากัด นายทะเบียนจะตรวจ
พิจารณาวามีเอกสารครบถวนและมีรายการท่ีขอจดทะเบียนเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ และ
ขอบังคับของบริษัท (ถามี) หรือไม และมีหนังสือถึงคูกรณีผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของซึ่งอาจไดรับ
ผลกระทบในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน เพื่อเปนการเปดโอกาสใหคูกรณีไดมีสิทธิ
โตแยงคัดคานการจดทะเบียนตามกฎหมาย รวมท้ังเสนอขอความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชากอนที่
จะมีคําสั่งทางปกครอง โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนภายใน 37 วันทําการ
นับแตวันท่ีรับคําขอไวพิจารณา ซึ่งมีความแตกตางจากการพิจารณาคําขอจดทะเบียนปกติท่ีนายทะเบียน
สามารถตรวจพิจารณาและออกคําสั่งรับหรือไมรับจดทะเบียนไดทันที โดยผูขอจดทะเบียนไมตองสง
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม และนายทะเบียนไมตองเสนอขอความเห็นชอบ
จากผูบังคับบัญชากอนแตอยางใด 

 1.4 การออกคําสั่งรับหรือไมรับจดทะเบียนของนายทะเบียน ถือเปนการออกคําสั่ง
ทางปกครองของเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 
ซึ่งกฎหมายดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑเกี ่ยวกับการออกคําสั่งทางปกครองในเรื่องตาง ๆ ไว 
เชน การใหสิทธิคูกรณีไดโตแยงคัดคานกอนออกคําสั่ง หรือเมื่อมีการออกคําสั่งแลวตองแจงสิทธิ
ในการยื่นอุทธรณคําสั่งใหคูกรณีไดรับทราบดวย เปนตน ซึ่งผูที ่จะถือวาเปนคูกรณีและมีสิทธิ
ยื่นอุทธรณคําสั่งไดนั้น จะตองเปนบุคคลหนึ่งบุคคลใด ดังตอไปนี้ 
  (1) ผูยื่นคําขอ 

  (2) ผูคัดคานคําขอ 

  (3) ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคบัของคาํสั่งทางปกครอง 

  (4) ผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง 

 1.5 การยื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ผูอุทธรณตองทําเปนหนังสือระบุขอโตแยงและ
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ใชอางอิงประกอบคําอุทธรณ โดยใหยื ่นตอเจาหนาที่ผู ทําคําสั่ง
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคาํสั่ง หรือภายใน 1 ปนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งทางปกครอง 
กรณีไมมีการแจงคําสั่ง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 
ประกอบมาตรา 40 
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 1.6 การพิจารณาคําอุทธรณ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง
ทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาว แตหากไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนใหรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายใน
กําหนดเวลาขางตน และผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวได 
ใหมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนด เพ่ือขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปได
อีกไมเกิน 30 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 มาตรา 45 

 1.7 ผลการพิจารณาอุทธรณของผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ ในกรณีที่เจาหนาที่
ผูทําคําสั่งไมเห็นดวยกับคําอุทธรณและรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณา
คําอุทธรณเพื่อวินิจฉัยสั่งการนั้น ไมถือวาเปนคําสั่งทางปกครองที่จะตองใหสิทธิอุทธรณคําสั่ง 
กอนที่จะนําคดีขึ้นฟองรองตอศาลปกครอง แตอยางใด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ขอ 1 (1) ประกอบ
ขอ 2 (14) 

 1.8 ในการแจงผลการพิจารณาคําอุทธรณ ใหระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับ
ยื่นคําฟองตอศาลปกครองไวดวย หากไมไดระบุไวระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองจะขยายเปนหนึ่งปนับแต
วันที่ไดรับคําสั่ง ซึ่งการฟองคดีปกครองจะตองย่ืนฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดี หรือวันที่ไดรับแจงคําสั่งแตผูฟองคดีไมเห็นดวยกับผลการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 49 ประกอบมาตรา 50 
 

2. ข้ันตอนดําเนนิการ 

 2.1 ผูขอจดทะเบียนยื่นคําขอจดทะเบียนที่มีขอยุงยาก โดยสงเอกสารประกอบคําขอ
จดทะเบียน ตามระเบียบฯ ขอ 84 (1) (2) (3) หรือ (4) หรือขอ 85 (1) (2) (3) หรือ (4) แลวแตกรณี 

 2.2 นายทะเบียนตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนเบื้องตนวาเปนคําขอ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเร่ืองใด ลงชื่อโดยกรรมการตามอํานาจที่จดทะเบียน
ไวเดิมหรือไม เปนการจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผูถือหุน 
และไดจัดสงเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนครบถวนตามระเบียบฯ ขอ 84 หรือขอ 85 แลวแตกรณี 
หรือไม เพ่ือพิจารณาวาสามารถรับคําขอดังกลาวไวพิจารณาดําเนินการตอไปไดหรือไม 
  หากเอกสารครบถวนตามระเบียบฯ สามารถรับไวพิจารณาได จะทําการบันทึกขอมูล
การย่ืนคําขอจดทะเบียนดังกลาวเขาสูระบบจดทะเบียนนิติบุคคลและออกใบรับเอกสารใหผูยื่นคําขอ
ไวเปนหลักฐาน 

 2.3 ผูบังคับบัญชาพิจารณามอบหมายใหนายทะเบียนที่อยูในสังกัดเปนผูพิจารณาคําขอ
จดทะเบียนดังกลาว  

 2.4 นายทะเบียนที่ไดรับมอบหมาย จัดทําหนังสือแจงผูท่ีไดรับผลกระทบในกรณีที่ออกคําสั่ง
รับจดทะเบียน เชน กรรมการที่ถูกจดทะเบียนใหออกจากตําแหนง และผูคัดคานการจดทะเบียน (ถามี) 
ใหทราบวามีการย่ืนคําขอจดทะเบียนและแจงสิทธิในการยื่นหนังสือคัดคานการจดทะเบียน
ตอนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงในหนังสือ ตามระเบียบฯ ขอ 86 ซึ่งถือวาเปนการ
แสวงหาขอเท็จจริงและเปดโอกาสใหคูกรณีไดมีสิทธิโตแยงคัดคานกอนที่นายทะเบียนจะมีคําสั่งทาง
ปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 28 มาตรา 29 
มาตรา 30 และมาตรา 31 
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  ผูบังคับบัญชามีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําการจัดทําหนังสือแจงผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของ
ใหทราบวามีการย่ืนคําขอจดทะเบียนและแจงสิทธิในการคัดคานการจดทะเบียน  

 2.5 คูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ สามารถย่ืนหนังสือชี้แจง หรือคัดคานภายในกําหนด
ระยะเวลา  

 2.6 นายทะเบียนตรวจสอบคําขอจดทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน 
รวมทั้งคําคัดคานการจดทะเบียน (ถามี) เพ่ือพิจารณาวา การจัดประชุมคณะกรรมการหรือการจัดประชุม
ผูถือหุน แลวแตกรณี เปนไปตามขั้นตอนและถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทหรือไม 
รวมทั้งตรวจสอบคําคัดคานของคูกรณีหรอืผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของ (ถามี) วาคําคัดคานนั้นเก่ียวของ
กับเรื่องที่ขอจดทะเบียนหรือไม อยางไร และคําคัดคานนั้นมีเหตุผลเพียงพอสามารถรับฟงไดหรือไม  
  ผูบังคับบัญชามีหนาที่ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการพิจารณาคําขอจดทะเบียน
และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน เอกสารคําชี้แจง และเอกสารคําคัดคานในประเด็น
โตแยงตาง ๆ (ถามี)  

 2.7 นายทะเบียนจัดทําบันทึกสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย รวมทั้งความเห็นวาสามารถ
รับจดทะเบียนไดหรือไม เสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตอไป  

 2.8 ผูบังคับบัญชาพิจารณากลั่นกรองบันทึกสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย รวมทั้งความเห็น
ที่นายทะเบียนเสนอขอความเห็นชอบ วาเปนไปโดยถูกตองเหมาะสมหรือไม โดยตรวจสอบ
กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามท่ีกลาวอางในคําขอจดทะเบียนวาเปนไปตาม
กฎหมายและขอบังคับของบริษัทหรือไม รวมท้ังตรวจพิจารณาคําคัดคานของคูกรณีหรือผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของวาสามารถรับฟงไดหรือไม กอนใหความเห็นชอบ 

 2.9 นายทะเบียนทําหนังสือแจงผลการพิจารณาคําสั่งรับหรือไมรับจดทะเบียนไปยังคูกรณี
ฝายที่ไดรับผลกระทบจากคําสั่งดังกลาว พรอมทั้งแจงสิทธิในการยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว
ตอนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 มาตรา 40 รวมท้ังรายงานผลการพิจารณาคําขอจดทะเบียนใหนายทะเบียนกลางหรือ
ผูที่นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบ ตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวย
การจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2561 ขอ 9 
  ผูบังคับบัญชาติดตามกํากับดูแลการแจงผลการพิจารณาและแจงสิทธิอุทธรณคําสั่ง
ใหคูกรณรัีบทราบ รวมทั้งการรายงานผลการพิจารณาคําขอจดทะเบียนใหนายทะเบียนกลางหรือผูที่
นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบตามกฎหมายและระเบียบฯ ดังกลาว 

 2.10 คูกรณีฝายที่ไดรับผลกระทบจากคําสั่งของนายทะเบียน หากไมเห็นดวยกับคําสั่งของ
นายทะเบียนสามารถยื่นหนังสืออุทธรณโตแยงคําสั่งภายในกําหนดระยะเวลา 

 2.11 กรณีมีผูยื่นหนังสืออุทธรณคําสั่ง ใหนายทะเบียนตรวจสอบคําอุทธรณในเบื้องตน 
วาสามารถรับไวพิจารณาไดหรอืไม โดยตรวจสอบวาผูอุทธรณเปนคูกรณีหรือไม คําอุทธรณมีการระบุ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และเหตุผลที่ใชอางอิงประกอบดวยหรือไม รวมท้ังไดยื่นคําอุทธรณ
ตอนายทะเบียนผูทําคําสั่งภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือไม ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 
  หากนายทะเบียนเห็นวาสามารถรับไวพิจารณาได ใหเสนอตอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา
มอบหมายใหนายทะเบียนท่ีทําคําสั่งเปนผูพิจารณาดําเนินการ และบันทึกขอมูลการยื่นคําอุทธรณ
ดังกลาวเขาสูระบบจดทะเบียนนิติบุคคลตอไป 
 
 



5 
 
 

 2.12 ผูบังคับบัญชาพิจารณามอบหมายใหนายทะเบียนท่ีเปนเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง เปนผูพิจารณา
คําอุทธรณท่ีคูกรณีย่ืนตอนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตรา 44 เวนแต กรณีท่ีนายทะเบียนผูทําคําสั่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหมอบหมาย
นายทะเบียนคนใดคนหนึ่งท่ีอยูในสังกัดเปนผูพิจารณาคําอุทธรณดังกลาวแทน 

 2.13 นายทะเบียนที่ไดรับมอบหมาย ตรวจสอบคําอุทธรณเพื่อพิจารณาวาคําอุทธรณ
มีเหตุผลเพียงพอใหรับฟงเพ่ือเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองไดหรือไม และจัดทําสรุปขอเท็จจริง 
ขอกฎหมาย รวมท้ังความเห็นเสนอตอผูบังคบับัญชา 
  ผูบังคับบัญชาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดประเด็นอุทธรณ รวมทั้งแนวทาง
การพิจารณาและเหตุผลที่จะนํามาใชสนับสนุนความเห็นในการพิจารณาประเด็นอุทธรณตาง ๆ 

 2.14 ผูบังคับบัญชาตรวจพิจารณากลั่นกรองบันทึกสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็น
ของนายทะเบียนเกี่ยวกับประเด็นอุทธรณวาเปนไปโดยถูกตองเหมาะสมหรือไม โดยตรวจสอบ
ความถูกตองครบถวนของการกําหนดประเด็นอุทธรณ รวมทั้งความเห็นของนายทะเบียนที่มี
ตอประเด็นอุทธรณตาง ๆ เพ่ือพิจารณาวาคําอุทธรณมีเหตุผลเพียงพอใหรับฟงเพ่ือเปลี่ยนแปลงคําสั่ง
ทางปกครองไดหรือไม โดยตองดําเนินการดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 วรรคหนึ่ง 
  กรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณ นายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิม และแจงผูอุทธรณ
ใหทราบผล รวมทั้งแจงคูกรณีฝายที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมทราบและใชสิทธิ
ยื่นอุทธรณคําสั่งภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เวนแตเปน
กรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณซึ่งขอใหเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียน นายทะเบียนตองสรุปขอเท็จจริง 
ขอกฎหมาย และทําความเห็นเสนอตอนายทะเบียนกลางหรือผูที ่นายทะเบียนกลางมอบหมาย
เพ่ือขอความเห็นชอบกอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาํสั่งรบัจดทะเบียนเดิม ตามระเบียบฯ ขอ 12 
  กรณีไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ นายทะเบียนและผูบังคับบัญชาจะรวมกับจัดทํารายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ เพื่อวินิจฉัยสั่งการตอไป ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 วรรคสอง 

 2.15 ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ พิจารณารายงานความเห็นพรอมเหตุผลที่นายทะเบียน
และผูบังคับบัญชารวมกันเสนอ เพ่ือวินิจฉัยสั่งการวาคําอุทธรณมีเหตุผลเพียงพอใหรับฟงเพื่อเปลี่ยนแปลง
คําสั่งทางปกครองหรือไม โดยตองดําเนินการดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับ
รายงาน ทั้งนี้ หากผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว 
สามารถขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดอีกไมเกิน 30 วันนับแตวันครบกําหนดเวลา 
โดยตองมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลา 30 วันนับแตวันที่ไดรับรายงาน 
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 วรรคสอง 
  กรณีเห็นวาคําอุทธรณสามารถรับฟงได ใหแจงนายทะเบียนเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิม 
รวมท้ังแจงใหผูอุทธรณทราบผลอุทธรณ และแจงคูกรณีฝายท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
คําสั่งเดิมใหทราบผลการเปลี่ยนแปลง พรอมแจงสิทธิในการฟองคดีตอศาลปกครองภายใน 90 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
มาตรา 49 
  กรณีเห็นวาคําอุทธรณไมสามารถรับฟงได ใหแจงผูอุทธรณทราบผลอุทธรณและแจงสิทธิ
ในการฟองคดีตอศาลปกครองภายใน 90 วันนับแตวันที่ไดรับแจง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 49 
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3. แผนผังขั้นตอนดําเนินการ 

 3.1 ขั้นตอนการพิจารณาคําขอจดทะเบียนที่มีขอยุงยากของบริษัทจํากัด 
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 3.2 ข้ันตอนการพิจารณาอุทธรณคาํสั่งทางปกครอง 
 

 

 

โดย นายกิตติศักด์ิ โชติพนิชเศรษฐ 
  นักวิชาการพาณชิยชํานาญการพิเศษ 

รักษาการในตาํแหนงนักวิชาการพาณิชยเช่ียวชาญ  
กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  

ป พ.ศ. 2565 


