สรุปหลักเกณฑและขั้นตอน
การพิจารณาคําขอจดทะเบียนที่มีขอยุงยากของบริษัทจํากัด
และการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
คําขอจดทะเบียนของบริษัทจํากัดสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) คําขอจดทะเบียนปกติ
และ 2) คําขอจดทะเบียนที่มีขอยุงยาก ซึ่งเปนคําขอที่มีเอกสารที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
นายทะเบียนตองใชระยะเวลาในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนที่มีขอยุงยากด วยความระมัดระวัง
ละเอียด รอบคอบ ซึ่งมีหลักเกณฑขั้นตอนและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. หลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1.1 คํานิยาม
คําขอจดทะเบียนปกติ หมายถึง คําขอจดทะเบียนที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผูมีอํานาจ
กระทําการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไวเดิม และไมมีการคัดคานการจดทะเบียน ตามระเบียบ
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2561
(ระเบียบฯ) ขอ 83
คําขอจดทะเบียนที่มีขอยุงยาก หมายถึง คําขอจดทะเบียนที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) เปนคําขอจดทะเบียนที่มีการคัดคานการจดทะเบียนจากผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ
เชน กรรมการหรือผูถือหุนของบริษัท ตามระเบียบฯ ขอ 83 วรรคสอง
(2) เปนคําขอจดทะเบียนที่ไมไดลงลายมือชื่อโดยกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัท
ตามที่จดทะเบียนไวเดิม แตล งลายมือชื่อโดยกรรมการผูมีอํา นาจซึ่งไดรับ การแตง ตั้งใหมต ามมติ
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
ผู บังคับ บัญชา หมายถึง ผูอํานวยการสวนจดทะเบีย นธุรกิจกลาง หรือผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 1-6 หรือผูอํานวยการกลุมทะเบียนธุรกิจและอํานวยความสะดวก
ทางการคา แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของนายทะเบียน
ผู มีอํ านาจพิจารณาคําอุทธรณ หมายถึง ผูอํานวยการกองทะเบี ยนธุรกิจ หรื อพาณิ ชย
จังหวัด แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ขอ 2 (14)
นายทะเบี ยนกลาง หมายถึง อธิบ ดีกรมพัฒนาธุรกิจ การคา ตามกฎกระทรวงจั ดตั้ ง
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียน
หางหุนสวนและบริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ 2
1.2 การยื่นคําขอจดทะเบียนที่มีขอยุงยากของบริษัทจํากัด ตามระเบียบฯ ขอ 83 วรรคสอง
และ ขอ 84 หรือ ขอ 85 (กรณีจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) ไดกําหนดหลักเกณฑใหผูขอจดทะเบียน
สงเอกสารหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียนเพิ่มเติมมากกวาการยื่นคําขอจดทะเบียนในกรณีปกติ
ใหครบถวนกอน โดยแบงออกเปน 4 กรณี ดังนี้
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(1) กรณีการขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ตามระเบียบฯ ขอ 84 (1)
(2) กรณีก ารขอจดทะเบีย นโดยอาศัย มติที่ป ระชุม ใหญ ผู ถือ หุน ซึ่ ง คณะกรรมการ
เปนผูนัดเรียกประชุม โดยมิไดมีผูถือหุนรองขอใหเรียกประชุม ตามระเบียบฯ ขอ 84 (2)
(3) กรณีก ารขอจดทะเบีย นโดยอาศัย มติที่ป ระชุม ใหญ ผู ถือ หุน ซึ่ ง คณะกรรมการ
เปนผูนัดเรียกประชุมตามที่ผูถือหุนจํานวนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาแหง จํานวนหุนของบริษัท
รองขอใหเรียกประชุม ตามระเบียบฯ ขอ 84 (3)
(4) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ป ระชุมใหญผูถือ หุน ซึ่งผูถือหุน จํา นวนรวมกัน
ไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวนหุนของบริษัทรองขอใหเรียกประชุม และเปนผูนัดเรียกประชุมเอง
ตามระเบียบฯ ขอ 84 (4)
หากเปนการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตองจัดสงเอกสารตามระเบียบฯ ขอ 85
(1) (2) (3) หรือ (4) แลวแตกรณี นายทะเบียนจึงจะรับคําขอจดทะเบียนดังกลาวไวพิจารณาได
1.3 ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนที่มีขอยุงยากของบริษัทจํากัด นายทะเบียนจะตรวจ
พิจารณาวา มีเอกสารครบถวนและมีรายการที่ขอจดทะเบียนเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ และ
ขอ บังคับ ของบริษั ท (ถามี) หรือไม และมีหนัง สือ ถึงคูกรณีผูมีสวนไดเสี ยที่เกี่ ยวข องซึ่งอาจได รับ
ผลกระทบในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งรับ จดทะเบียน เพื่อเปนการเปดโอกาสใหคูกรณี ได มีสิทธิ
โตแยงคัดคานการจดทะเบียนตามกฎหมาย รวมทั้งเสนอขอความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชากอนที่
จะมีคําสั่งทางปกครอง โดยมีร ะยะเวลาในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนภายใน 37 วัน ทํา การ
นับแตวันที่รับคําขอไวพิจารณา ซึ่งมีความแตกตางจากการพิจารณาคําขอจดทะเบียนปกติที่นายทะเบียน
สามารถตรวจพิจารณาและออกคําสั่งรับหรือไมรับจดทะเบียนไดทันที โดยผูขอจดทะเบียนไมตองสง
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ย วกับ การประชุม และนายทะเบีย นไมต องเสนอขอความเห็น ชอบ
จากผูบังคับบัญชากอนแตอยางใด
1.4 การออกคํา สั่ง รับ หรือ ไมรับ จดทะเบีย นของนายทะเบี ย น ถือ เป น การออกคํา สั่ ง
ทางปกครองของเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5
ซึ่ง กฎหมายดังกลา วไดกํา หนดหลัก เกณฑเกี่ยวกับ การออกคํา สั่ง ทางปกครองในเรื ่อ งตา ง ๆ ไว
เชน การใหสิทธิคูกรณีไ ดโตแยง คัดคานกอนออกคําสั่ง หรือเมื่อ มีการออกคําสั่ง แลวตองแจงสิทธิ
ในการยื่น อุท ธรณคํา สั่ง ใหคูก รณีไ ดรับ ทราบดว ย เปน ตน ซึ่ง ผูที่จ ะถือ วา เปน คู ก รณีแ ละมี สิท ธิ
ยื่นอุทธรณคําสั่งไดนั้น จะตองเปนบุคคลหนึ่งบุคคลใด ดังตอไปนี้
(1) ผูยื่นคําขอ
(2) ผูคัดคานคําขอ
(3) ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง
(4) ผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง
1.5 การยื่นอุ ทธรณคํา สั่ง ทางปกครอง ผูอุ ทธรณต องทําเปน หนั ง สือ ระบุขอ โตแ ย งและ
ข อ เท็จ จริง หรือ ขอ กฎหมายที่ใ ชอา งอิง ประกอบคํา อุท ธรณ โดยใหยื ่น ตอ เจา หนา ที่ ผูทํา คํา สั่ง
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง หรือภายใน 1 ปนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งทางปกครอง
กรณีไมมีการแจงคําสั่ง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44
ประกอบมาตรา 40
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1.6 การพิจารณาคําอุทธรณ ตองดํา เนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นั บแตวัน ที่ไดรับ
อุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง
ทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาว แตหากไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนใหรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิ จารณาคําอุทธรณภายใน
กํา หนดเวลาขา งตน และผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณตอ งพิจารณาใหแ ลว เสร็จภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวได
ใหมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนด เพื่อขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปได
อีกไมเกิน 30 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 มาตรา 45
1.7 ผลการพิจ ารณาอุท ธรณข องผูมีอํา นาจพิจ ารณาคํา อุ ท ธรณ ในกรณีที่เ จา หนา ที่
ผู ทําคําสั่งไมเห็น ดว ยกับคําอุทธรณแ ละรายงานความเห็น พรอ มเหตุ ผลไปยั ง ผู มีอํา นาจพิ จารณา
คํา อุท ธรณ เพื่อ วินิจ ฉัย สั่ง การนั้น ไมถือ วา เปนคํา สั่ง ทางปกครองที่จ ะตอ งใหสิท ธิอุทธรณคํา สั่ง
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 ซึ่งการฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดี หรือวันที่ไดรับแจงคําสั่งแตผูฟองคดีไมเห็นดวยกับผลการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 49 ประกอบมาตรา 50
2. ขั้นตอนดําเนินการ
2.1 ผูข อจดทะเบีย นยื่นคําขอจดทะเบีย นที่มีขอ ยุงยาก โดยสง เอกสารประกอบคํา ขอ
จดทะเบียน ตามระเบียบฯ ขอ 84 (1) (2) (3) หรือ (4) หรือขอ 85 (1) (2) (3) หรือ (4) แลวแตกรณี
2.2 นายทะเบียนตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนเบื้องตนวาเปนคําขอ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเรื่องใด ลงชื่อโดยกรรมการตามอํานาจที่จดทะเบียน
ไวเดิมหรือไม เปนการจดทะเบีย นโดยอาศัยมติที่ป ระชุมคณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผูถือ หุน
และไดจัดสงเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนครบถวนตามระเบียบฯ ขอ 84 หรือขอ 85 แลวแตกรณี
หรือไม เพื่อพิจารณาวาสามารถรับคําขอดังกลาวไวพิจารณาดําเนินการตอไปไดหรือไม
หากเอกสารครบถวนตามระเบียบฯ สามารถรับไวพิจารณาได จะทําการบันทึกขอมูล
การยื่นคําขอจดทะเบียนดังกลาวเขาสูระบบจดทะเบียนนิติบุคคลและออกใบรับเอกสารใหผูยื่นคําขอ
ไวเปนหลักฐาน
2.3 ผูบังคับ บัญ ชาพิจารณามอบหมายใหนายทะเบียนที่อยูในสังกัดเปน ผูพิจารณาคําขอ
จดทะเบียนดังกลาว
2.4 นายทะเบียนที่ไดรับมอบหมาย จัดทําหนังสือแจงผูที่ไดรับผลกระทบในกรณีที่ออกคําสั่ง
รับจดทะเบียน เชน กรรมการที่ถูกจดทะเบียนใหออกจากตําแหนง และผูคัดคานการจดทะเบียน (ถามี)
ให ท ราบว า มี ก ารยื่ น คํา ขอจดทะเบีย นและแจ ง สิ ท ธิ ใ นการยื่น หนั ง สื อ คั ด ค า นการจดทะเบี ย น
ตอนายทะเบียนภายใน 15 วั นนับแตวั นที่ลงในหนังสือ ตามระเบียบฯ ขอ 86 ซึ่งถื อว าเปนการ
แสวงหาขอเท็จจริงและเปดโอกาสใหคูกรณีไดมีสิทธิโตแยงคัดคานกอนที่นายทะเบียนจะมีคําสั่งทาง
ปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีป ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 28 มาตรา 29
มาตรา 30 และมาตรา 31
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ผูบังคับบัญชามีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําการจัดทําหนังสือแจงผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ
ใหทราบวามีการยื่นคําขอจดทะเบียนและแจงสิทธิในการคัดคานการจดทะเบียน
2.5 คูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ สามารถยื่นหนังสือชี้แจง หรือคัดคานภายในกําหนด
ระยะเวลา
2.6 นายทะเบียนตรวจสอบคําขอจดทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน
รวมทั้งคําคัดคานการจดทะเบียน (ถามี) เพื่อพิจารณาวา การจัดประชุมคณะกรรมการหรือการจัดประชุม
ผูถือหุน แลวแตกรณี เปนไปตามขั้นตอนและถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทหรือไม
รวมทั้งตรวจสอบคําคัดคานของคูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ (ถามี) วาคําคัดคานนั้นเกี่ยวของ
กับเรื่องที่ขอจดทะเบียนหรือไม อยางไร และคําคัดคานนั้นมีเหตุผลเพียงพอสามารถรับฟงไดหรือไม
ผูบังคับบัญชามีหนาที่ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการพิจารณาคําขอจดทะเบียน
และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน เอกสารคําชี้แจง และเอกสารคําคัดคานในประเด็น
โตแยงตาง ๆ (ถามี)
2.7 นายทะเบียนจัดทําบันทึกสรุป ขอเท็จจริง ขอ กฎหมาย รวมทั้งความเห็นวาสามารถ
รับจดทะเบียนไดหรือไม เสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตอไป
2.8 ผูบังคับบัญชาพิจารณากลั่นกรองบันทึกสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย รวมทั้งความเห็น
ที่ น ายทะเบี ย นเสนอขอความเห็ น ชอบ ว า เป น ไปโดยถู ก ต อ งเหมาะสมหรื อ ไม โดยตรวจสอบ
กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามที่กลาวอางในคําขอจดทะเบียนวาเปนไปตาม
กฎหมายและขอบังคับของบริษัทหรือไม รวมทั้งตรวจพิจารณาคําคัดคานของคูกรณีหรือผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของวาสามารถรับฟงไดหรือไม กอนใหความเห็นชอบ
2.9 นายทะเบียนทําหนังสือแจงผลการพิจารณาคําสั่งรับหรือไมรับจดทะเบียนไปยังคูกรณี
ฝ า ยที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากคํา สั่ ง ดั ง กล า ว พร อ มทั้ ง แจ ง สิ ท ธิ ในการยื่ น อุ ท ธรณ คํา สั่ ง ดั ง กล า ว
ตอนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 มาตรา 40 รวมทั้งรายงานผลการพิจารณาคําขอจดทะเบียนใหนายทะเบียนกลางหรือ
ผูที่นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบ ตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวย
การจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2561 ขอ 9
ผูบังคับ บัญ ชาติดตามกํากับดูแลการแจงผลการพิจารณาและแจงสิทธิอุทธรณคําสั่ง
ใหคูกรณีรับทราบ รวมทั้งการรายงานผลการพิจารณาคําขอจดทะเบียนใหนายทะเบียนกลางหรือผูที่
นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบตามกฎหมายและระเบียบฯ ดังกลาว
2.10 คูกรณีฝายที่ไดรับผลกระทบจากคําสั่งของนายทะเบียน หากไมเห็นดวยกับคําสั่งของ
นายทะเบียนสามารถยื่นหนังสืออุทธรณโตแยงคําสั่งภายในกําหนดระยะเวลา
2.11 กรณีมีผูยื่นหนัง สืออุทธรณคํา สั่ง ใหนายทะเบียนตรวจสอบคํา อุทธรณในเบื้องตน
วาสามารถรับไวพิจารณาไดหรือไม โดยตรวจสอบวาผูอุทธรณเปนคูกรณีหรือไม คําอุทธรณมีการระบุ
ข อ เท็ จ จริ ง ข อ กฎหมาย และเหตุ ผ ลที่ใช อา งอิ ง ประกอบด ว ยหรื อ ไม รวมทั้ ง ได ยื่น คํา อุ ท ธรณ
ตอนายทะเบียนผูทําคําสั่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44
หากนายทะเบียนเห็นวาสามารถรับไวพิจารณาได ใหเสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
มอบหมายใหนายทะเบียนที่ทําคําสั่งเปนผูพิจารณาดําเนินการ และบันทึกขอมูลการยื่นคําอุทธรณ
ดังกลาวเขาสูระบบจดทะเบียนนิติบุคคลตอไป
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2.12 ผูบังคับบัญชาพิจารณามอบหมายใหนายทะเบียนที่เปนเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง เปนผูพิจารณา
คําอุทธรณที่คูกรณียื่นตอนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 44 เวนแต กรณีที่นายทะเบียนผูทําคําสั่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหมอบหมาย
นายทะเบียนคนใดคนหนึ่งที่อยูในสังกัดเปนผูพิจารณาคําอุทธรณดังกลาวแทน
2.13 นายทะเบีย นที่ไดรับ มอบหมาย ตรวจสอบคํา อุท ธรณเพื่อ พิจารณาวาคํา อุ ทธรณ
มีเหตุผลเพียงพอใหรับฟงเพื่อเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองไดหรือไม และจัดทําสรุปขอเท็จจริง
ขอกฎหมาย รวมทั้งความเห็นเสนอตอผูบังคับบัญชา
ผูบังคับ บัญ ชาใหคํา แนะนํา เกี่ย วกับ การกํา หนดประเด็ น อุท ธรณ รวมทั้ ง แนวทาง
การพิจารณาและเหตุผลที่จะนํามาใชสนับสนุนความเห็นในการพิจารณาประเด็นอุทธรณตาง ๆ
2.14 ผูบังคับบัญชาตรวจพิจารณากลั่นกรองบันทึกสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็น
ของนายทะเบียนเกี่ยวกับ ประเด็นอุทธรณวา เปนไปโดยถูกตอ งเหมาะสมหรือไม โดยตรวจสอบ
ความถูก ตอ งครบถว นของการกํา หนดประเด็น อุท ธรณ รวมทั้ง ความเห็น ของนายทะเบีย นที่มี
ตอประเด็นอุทธรณตาง ๆ เพื่อพิจารณาวาคําอุทธรณมีเหตุผลเพียงพอใหรับฟงเพื่อเปลี่ยนแปลงคําสั่ง
ทางปกครองไดหรือไม โดยตองดําเนินการดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนั บแตวั นที่ได รับ
อุทธรณ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 วรรคหนึ่ง
กรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณ นายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิม และแจงผูอุทธรณ
ใหทราบผล รวมทั้งแจงคูกรณีฝายที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมทราบและใชสิทธิ
ยื่นอุท ธรณคําสั่งภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับ แจงคําสั่ง ตามพระราชบัญญัติวิธีป ฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เวนแตเปน
กรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณซึ่งขอใหเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียน นายทะเบียนตองสรุปขอเท็จจริง
ขอ กฎหมาย และทําความเห็น เสนอตอ นายทะเบีย นกลางหรือ ผูที่น ายทะเบียนกลางมอบหมาย
เพื่อขอความเห็นชอบกอนที่จะเปลี่ยนแปลงคําสั่งรับจดทะเบียนเดิม ตามระเบียบฯ ขอ 12
กรณีไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ นายทะเบียนและผูบังคับบัญชาจะรวมกับจัดทํารายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ เพื่อวินิจฉัยสั่งการตอไป ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 วรรคสอง
2.15 ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ พิจารณารายงานความเห็นพรอมเหตุผลที่นายทะเบียน
และผูบังคับบัญชารวมกันเสนอ เพื่อวินิจฉัยสั่งการวาคําอุทธรณมีเหตุผลเพียงพอใหรับฟงเพื่อเปลี่ยนแปลง
คําสั่งทางปกครองหรือไม โดยตองดําเนินการดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับ
รายงาน ทั้งนี้ หากผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว
สามารถขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดอีกไมเกิน 30 วัน นั บแตวัน ครบกํา หนดเวลา
โดยตอ งมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอ นครบกําหนดเวลา 30 วั น นับ แตวัน ที่ได รับ รายงาน
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 วรรคสอง
กรณีเห็ นว าคําอุ ทธรณสามารถรับ ฟงได ใหแ จง นายทะเบีย นเปลี่ ยนแปลงคํา สั่งเดิ ม
รวมทั้งแจงใหผูอุทธรณทราบผลอุทธรณ และแจงคูกรณีฝายที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
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 ขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณคาํ สั่งทางปกครอง

โดย นายกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหนงนักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ
กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ป พ.ศ. 2565

