การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการของบริษัทมหาชนจากัด
กรณีกรรมการพ้นจากตาแหน่งโดยผลของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
และการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
บริษัทมหาชนจากัด คือ นิติบุคคลประเภทซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 ด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว
ได้กาหนดให้บริษัทมหาชนจากัดต้องมีกรรมการคณะหนึ่งซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าห้าคนเพื่อเป็นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นในการดาเนินกิจการของบริษัท และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (มาตรา 67) โดยกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุ
นิติภาวะแล้ว และต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริต
รวมทั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 68) ทั้งนี้ กรรมการนั้นต้องได้รับการเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น (มาตรา
70) เว้นแต่เป็นกรณีเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนที่ในตาแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่
การครบวาระและวาระของกรรมการที่ว่างลงนั้นเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนที่ตาแหน่งที่ว่างลงได้ (มาตรา 75) และกรรมการนั้นต้องพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อดารงตาแหน่งครบวาระแล้ว (มาตรา 71) หรือเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด ศาลมีคาสั่งให้ออก หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก (มาตรา 72)
การจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจากัด นั้น ต้องแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อกรรมการ
และรายการเกี่ยวกับชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (อานาจกรรมการ)
(มาตรา 39) และต้องมีข้อบังคับที่กาหนดเรื่องเกี่ยวกับอานาจกรรมการ (มาตรา 30) ซึ่งในการ
ดาเนินกิจการของบริษัทมหาชนจากัดหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับกรรมการหรืออานาจ
กรรมการ ถือเป็นการเปลี่ ยนแปลงรายการทางทะเบียนและบริษัทต้องยื่นคาขอจดทะเบี ยนต่ อ
นายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง (มาตรา 40) โดยการยื่นคาขอจดทะเบียน
กรรมการออกนั้น สามารถกระทาได้ โดยอาศัยเหตุตามกรณีต่างๆ เช่น ครบวาระ (มาตรา 71) ตาย
ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด ศาลมีคาสั่งให้ออก หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก (มาตรา 72) ส่วนการยื่นคาขอจดทะเบียนกรรมการเข้านั้น สามารถกระทาได้
โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (มาตรา 70) หรืออาจอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการก็ได้หากเป็นการ
แต่งตั้งแทนที่ในตาแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่การครบวาระ (มาตรา 75) สาหรับ
การยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการนั้น สามารถกระทาได้ โดยอาศัยมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นหรืออาจอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการก็ได้หากข้อบังคับของบริษัทได้กาหนดให้คณะกรรมการ
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทไว้ (มาตรา 30) ทั้งนี้ การยื่น
คาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (กรรมการเข้า กรรมการออก) และอานาจกรรมการของ
บริษัทมหาชนจากัดโดยอาศัยเหตุตามกรณีต่างๆ มีรายละเอียดตามแต่ละกรณี ดังนี้
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1. การจดทะเบียนกรรมการเข้า แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
1.1 กรณีแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนที่ในตาแหน่งที่ว่างลง (มาตรา ๗๕)
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระและตาแหน่งดังกล่าวมีวาระเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือนนั้น คณะกรรมการสามารถเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการแทนที่ในตาแหน่งที่ว่างลงได้ โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวนกรรมการที่ยังเหลื ออยู่
ทั้งนี้ การเลื อกตั้งกรรมการโดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการนี้ จะต้องเป็นกรณีที่ บริษัท ยังมี
กรรมการเหลืออยู่ครบเป็นองค์ประชุม (ตามมาตรา ๘๐) หากปรากฏว่ากรรมการที่เหลืออยู่มีจานวน
น้อยกว่าจานวนที่จะเป็น องค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่จะกระทาได้แต่เฉพาะการจัดให้ มีก าร
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น (มาตรา ๘๓)
1.2 กรณีแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม (มาตรา 70)
ในกรณีที่บริษัทมหาชนจากัดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากจานวน
กรรมการที่ มี อยู่ เดิ ม ต้ องจั ดประชุ มผู้ ถื อหุ้ นเพื่ อให้ ที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ น มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเพิ่ ม จ านวน
กรรมการและมีมติเลือกตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในตาแหน่งที่เพิ่ม โดยมีหลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้
(1) กรณีข้อบังคับของบริษัทมหาชนจากัดกาหนดวิธี การเลือกตั้งกรรมการ
เป็นไปตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (Cumulative Voting)
ให้ดาเนินการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
(1.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วย
จานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(1.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคล
คนเดียวหรือหลายคนเป็ น กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลื อกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
(1.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับ การ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จานวน
กรรมการที่จะพึงมี
(2) กรณีข้อบังคับของบริษัทมหาชนจากัดกาหนดวิธี การเลือกตั้งกรรมการ
แตกต่างไปจากมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ดาเนินการ
เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ข้อบังคับกาหนดไว้
2. การจดทะเบียนกรรมการออก แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ
2.1 กรณีกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ (มาตรา 71)
คณะกรรมการของบริษัทมหาชนจากัดต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปีภายใน ๔ เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (มาตรา 98) และต้องดาเนินการ
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เกี่ยวกับกรรมการที่จะครบวาระในคราวการประชุมดังกล่าว โดยจานวนกรรมการที่จะครบวาระ
ให้พิจารณาจากวิธีการเลือกตั้งกรรมการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ หากข้อบังคับ
ของบริษัทกาหนดวิธีเลือกการตั้งกรรมการเป็นไปตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (Cumulative Voting) กรรมการบริษัทต้องออกจากตาแหน่งพร้อมกันทั้ งชุ ด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง (มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง) และหากข้อบังคับของบริษัท
กาหนดวิธีเลือกตั้งกรรมการแตกต่างไปจากมาตรา ๗๐ กรรมการบริษัทต้องออกจากตาแหน่งจานวน
๑ ใน ๓ เป็นอัตราในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง (มาตรา ๗๑ วรรคสอง) ทั้งนี้ กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ (มาตรา ๗๑ วรรคสี่)
2.2 กรณีกรรมการพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่น (มาตรา 72)
การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการนั้น นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว
กรรมการต้องพ้นจากตาแหน่งเมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก ในกรณีที่กรรมการประสงค์จะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลา
ออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท (มาตรา 73)
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๘
(4) ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ลงมติ ใ ห้ อ อก โดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อาจลงมติ ใ ห้
กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ โดยคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะต้องประกอบด้วยจานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจานวนหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (มาตรา ๗๖)
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
3. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการ
บริษัทมหาชนจากัดจะต้องทาการจดทะเบียนในรายการเกี่ยวกับข้อบังคับของ
บริษัทและข้อบังคับ นั้นต้องกาหนดเรื่องเกี่ยวกับ รายชื่อกรรมการผู้ มีอานาจลงนามผู กพัน บริษั ท
(อานาจกรรมการ) (มาตรา ๓๐) สาหรับการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการนั้น บริษัท
สามารถกระทาได้ทั้งโดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการหรืออาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
ดังนี้
3.๑ กรณีข้อบังคับของบริษัทมหาชนจากัด ได้กาหนดให้คณะกรรมการสามารถ
แก้ไขเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ กรรมการผู้ มี อ านาจลงนามผู ก พัน บริ ษั ท บริษัทก็ส ามารถจัด ประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อให้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการแล้วขอจด
ทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี แม้บริษัทจะมีข้อบังคับในเรื่อง
ดังกล่าว บริษัทก็ยังสามารถทาการเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
เช่นเดียวกัน
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3.2 กรณีข้อบังคับของบริษัทมหาชนจากัดไม่ได้กาหนดให้คณะกรรมการทาการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัทมหาชนจากัดต้องจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการแล้วขอจดทะเบียนโดยอาศัย
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเท่านั้น
ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการนั้น บริษัทมหาชน
จากัดต้องคานึงถึง โครงสร้างของรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ที่ได้กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับด้วย โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการต้องไม่ขัดหรือแย้งกับโครงสร้างของรายชื่อ
กรรมการผู้ มี อ านาจลงนามผู ก พั น บริ ษั ท ที่ ก าหนดไว้ ในข้อบังคับ ยกตัวอย่างเช่ น หากข้ อ บั ง คั บ
กาหนดให้ “กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทั บตราส าคั ญของบริ ษั ท ” การแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงอ านาจกรรมการไม่ ว่ าจะด้ วยมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกาหนดอานาจกรรมการก็ต้องกาหนดให้มีกรรมการสอง
คนลงลายมือชื่ อ ร่ ว มกัน พร้ อมทั้ งประทั บ ตราส าคั ญ ของบริ ษั ท หากประสงค์จ ะก าหนดอ านาจ
กรรมการให้แตกต่างไปจากโครงสร้างของรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทที่ได้กาหนด
ไว้ในข้อบังคับ ต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติเพื่อแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้าง
ของรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทด้วยเช่นกัน
การยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (กรรมการเข้า กรรมการออก) และ
อานาจกรรมการของบริษัท มหาชนจากัดโดยการอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทต้องดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการหรือดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตาม
หลักเกณฑ์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจากัด
การยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (เฉพาะกรณีแต่งตั้งกรรมการเข้า
แทนทีใ่ นตาแหน่งที่ว่างลง) หรือเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการโดยการอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการนั้น
บริษัทต้องดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและมีมติแต่งตั้ง
กรรมการเข้าแทนที่ในตาแหน่งที่ว่างลง หรือมีมติเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 การเรียกประชุม ประธานกรรมการจะเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
(มาตรา 81) ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ป ระธานกรรมการให้ ร องประธานกรรมการเป็ น ผู้ เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการ และในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกัน
เรียกประชุมคณะกรรมการได้ (มาตรา ๘๑/๑)1 และจะต้องส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่น้อยกว่าสามวัน2 (เดิมเจ็ดวัน) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ ของบริ ษั ท จะแจ้ งการนัดประชุ มโดยวิธี อื่น และกาหนดวัน ประชุม ให้ เร็ว กว่านั้ น ก็ ไ ด้
(มาตรา 82)
1
2

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
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ทั้งนี้ กรณีตามมาตรา 81 ที่กาหนดให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม
คณะกรรมการนั้น ก่อนที่จะมีการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2565 โดยการเพิ่มมาตรา ๘๑/๑ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน ที่ 24 พฤษภาคม 2565 ได้ปรากฏ
กรณีทกี่ รรมการของบริษัทมหาชนจากัดซึ่งดารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทด้วยได้พ้น
จากตาแหน่งกรมการ จึงทาให้บริษัทไม่มีประธานกรรมการ หรือกรณีที่ มีประธานกรรมการแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นการส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการงาน
ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานกากับดูแลบริษัทมหาชนจากัด
จึ ง ได้ ข อหารื อ ในประเด็ น ข้ อ กฎหมายตามมาตรา ๘๑ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๓) ได้ พิ จ ารณาข้ อ หารื อ แล้ ว มี ค วามเห็ น ตามเรื่ อ งเสร็ จ ที่
839/2561 ว่ากรณีบริษัทไม่มีผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้นั้น แม้ว่ามาตรา ๘1 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 จะบัญญัติให้ประธาน
กรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ซึ่ง เป็นการกาหนดหน้าที่ของประธานกรรมการในการ
เรียกประชุม แต่มิได้หมายความว่าในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการคนอื่น ๆ จะไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการได้
ในกรณีเช่น นี้ ห ากบริ ษัท ยั งคงมีกรรมการเหลื ออยู่ครบจานวนที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการที่
เหลืออยู่นั้นย่อมสามารถจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการงานต่าง ๆ ของ
บริษัทสามารถดาเนินการต่อไปได้
1.2 องค์ ป ระชุ ม ในการประชุ ม คณะกรรมการต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม (มาตรา ๘๐)
1.3 การประชุมและมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเป็นประธานในที่ประชุม
หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่
ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก (มาตรา ๘๐)
2. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจากัด
การยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (กรรมการเข้า กรรมการออก)
หรือเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นั้น บริษัทต้องดาเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ที่ประชุม คณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อนแล้วบริษัท
จึงจะสามารถทาการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ ที่ป ระชุม พิจ ารณาและมีม ติเปลี่ ยนแปลงกรรมการ (กรรมการเข้า กรรมการออก) หรือ
เปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการต้องจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม
ระบุ ส ถานที่ วั น เวลา ระเบี ย บวาระการประชุ ม และเรื่ อ งที่ จ ะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้ อ มด้ ว ย
รายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว แล้วจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
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และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม รวมทั้งโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนั งสื อพิมพ์ ห รื อทางสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ 3 เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวันและต้องก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสามวันด้วย (มาตรา ๑๐๑ ประกอบมาตรา ๖)
2.2 องค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ๒๕ คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม (มาตรา 103)
2.3 การประชุมและมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเป็นประธานในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม (มาตรา 104)
สาหรับหลักเกณฑ์วิธีการเลือกตั้งกรรมการและคะแนนเสียงของมติที่ประชุมเป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในข้อบังคับของบริษัท (มาตรา 70)
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นหลักเกณฑ์ที่อยู่
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด อย่างไรก็ดี หากบริษัทมหาชนจากัดใดต้องอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลตามกฎหมายอื่น บริษัทมหาชนจากัดนั้น ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ
กรณีบริษัทมหาชนจ ากัดเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย นอกจากต้อ ง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ด้วย หรือกรณีที่บริษัทมหาชนจากัดประกอบธุรกิจพิเศษ เช่น ธุรกิจประกันวินาศภัย
ธุรกิจประกันชีวิต หรือธุรกิจสถาบันการเงิน ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน แล้วแต่กรณีด้วย
กรณีการยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการของบริษัท
มหาชนจากัดที่ประกอบธุรกิจพิเศษและมีกฎหมายเฉพาะกากับดูแลด้วยนั้น ขอยกตัวอย่างเป็นกรณี
ของบริษัทมหาชนจากัดที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยมีพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.
2535 เป็นกฎหมายเฉพาะที่กากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทั้งนี้พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ การควบคุมบริษัทซึ่งในที่นี้ขอกล่าวถึงกรณีการใช้อานาจของนาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภั ย (นายทะเบียนคปภ.) ตามมาตรา 53 โดยหาก
ปรากฏหลักฐานตอนายทะเบียนคปภ.วา บริษัทใดมีฐานะหรือการดาเนินการอยู ในลักษณะอันอาจ
เป็นเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน หรือกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการดาเนิน งานของบริ ษัทใด ไมปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนคปภ.ตามมาตรา ๕๒ นาย
ทะเบียนคปภ.มีอานาจสั่งใหบริษัทนั้นถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
3
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ของบริษัทผูเปนตนเหตุดังกลาวออกจากตาแหนงได้ และมีอานาจสั่งห้ามมิให้บุคคลซึ่งถูกถอดถอน
ตามคาสั่งของนายทะเบียนคปภ.ดังกล่าวเข้าไปเกี่ยวข้องหรือดาเนินการใดๆ ในบริษัทนั้นไม่ว่าโดย
ทางตรงและทางอ้อม กรณีนี้หากนายทะเบียนคปภ. ได้มีคาสั่งให้บริษัทมหาชนจากัดใดทาการถอดถอน
กรรมการออกจากตาแหน่ง และสั่งห้ ามมิให้ บุคคลซึ่งถูกสั่ งให้บริษัทถอดถอนเข้าไปเกี่ยวข้องหรื อ
ดาเนินการใดๆ ในบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นการใช้อานาจของนายทะเบียนตาม
กฎหมายเฉพาะที่กากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัทย่อมต้องปฏิบัติตามคาสั่งของนาย
ทะเบียนคปภ. ในการนี้บริษัทต้องดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น และดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอน
กรรมการตามคาสั่งนายทะเบียนคปภ.แล้วยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (กรรมการ
ออก) โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ หากกรรมการผู้ที่ถูกถอดถอนเป็นกรรมการผู้ มี
อานาจลงนามผูกพันบริษัทด้วยแล้ว บริษัทต้องดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการหรือจัดประชุมคณะกรรมการในกรณีทขี่ ้อบังคับของบริษัทมหาชน
จากัดได้กาหนดให้คณะกรรมการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัทได้ แล้วยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการแล้วแต่กรณีด้วย
สาหรับการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและการดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาถอดถอนกรรมการตามคาสั่งนายทะเบียนคปภ.และพิจารณาเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการ
ตามกรณีข้างต้นนั้น มีข้อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องทั้งที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และ
ที่อยู่ภายใต้ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ในประเด็นสถานะการเป็นกรรมการของผู้ ที่ น าย
ทะเบียนคปภ. มีคาสั่งให้บริษัททาการถอดถอน ซึ่งเป็นประเด็นที่มีผลโดยตรงต่อการดาเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับสถานะการเป็นกรรมการของผู้ที่นาย
ทะเบียนคปภ. มีคาสั่งให้บริษัททาการถอดถอนเสียก่อนว่า หลังจากที่นายทะเบียนคปภ.มีคาสั่งแล้ว
กรรมการผู้นั้นยังคงมีสถานะเป็นกรรมการของบริษัท ที่มีอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของ
บริษัทต่อไปอีกหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้เป็นการใช้อานาจของนายทะเบียนคปภ.ตามมาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 โดยมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง กาหนดให้ในกรณีที่ปรากฏ
หลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัทใดมีฐานะหรือการดาเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิด
ความเสี ย หายแก่ผู้ เอาประกัน ภัยหรือประชาชน นายทะเบียนมีอานาจสั่ งให้ บริษัทนั้น ถอดถอน
กรรมการผู้เป็นต้นเหตุดังกล่าวออกจากตาแหน่งได้ มาตรา 53 วรรคสาม กาหนดให้ในกรณีที่บริษัท
ไม่ถอดถอนกรรมการออกจากตาแหน่งตามคาสั่งของนายทะเบียน นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกากับ และส่ งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย มี อานาจสั่ ง ถอดถอนบุ ค คล
ดังกล่าวได้ และมาตรา 53 วรรคห้า ได้กาหนดห้ามกรรมการซึ่งถูกถอดถอนตามคาสั่งของนาย
ทะเบียนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือดาเนินการใดๆ ในบริษัทนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยไม่ได้
กาหนดว่าเป็นคาสั่งถอดถอนกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ดังนั้น เมื่อ นายทะเบียนมีคาสั่ง
ถอดถอนกรรมการไม่ว่าจะเป็นการถอดถอนกรรมการตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม
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กรรมการที่ถูกถอดถอนจึงไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องหรือดาเนินการใดๆ ในบริษัทไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมแม้ว่าบริษัทนั้นจะยังมิได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดก็ตาม 4 ดังนั้นโดยผลของกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย จึงทาให้
กรรมการผู้ที่ถูกนายทะเบียนคปภ.มีคาสั่งให้บริษัททาการถอดถอนไม่อยู่ในสถานะการเป็นกรรมการ
บริษัทที่มีอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทต่อไปอี กแล้วตั้งแต่วันที่นายทะเบียนคปภ.
มีคาสั่ง ซึ่งรวมถึงการเข้าร่ว มประชุมคณะกรรมการและการเรียกประชุมคณะกรรมการในกรณี
กรรมการผู้นั้นดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการก็ไม่อาจดาเนินการได้ด้วย แม้ว่าบริษัทจะยังมิได้จด
ทะเบียนให้ออกจากตาแหน่งกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดก็ตาม การเรียกประชุม
คณะกรรมการจึงไม่จาต้องแจ้งกรรมการผู้ที่นายทะเบียนคปภ.มีคาสั่งให้บริษัททาการถอดถอน และ
หากกรรมการผู้นั้นดารงตาแหน่งประธานกรรมการด้วยแล้ว การเรียกประชุมคณะกรรมการก็สามารถ
ดาเนินการได้โดยรองประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการก็ให้กรรมการสองคนร่วมกัน
เรียกประชุมได้5 อย่างไรก็ดีกรณีนี้กรรมการที่เหลืออยู่ต้องครบเป็นองค์ประชุมด้วย6
ดังนั้น การดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและการดาเนินการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น
โดยกรรมการที่เหลืออยู่และครบเป็นองค์ประชุม แม้ว่าผู้ที่เรียกประชุมคณะกรรมการจะไม่ใช่ประธาน
กรรมการ และการเรียกประชุมคณะกรรมการจะไม่ได้แจ้งกรรมการผู้ที่นายทะเบียนคปภ.มีคาสั่งให้
บริษัททาการถอดถอนก็ตาม ก็ต้องถือว่าบริษัทได้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 แล้ว บริษัทจึงสามารถยื่นคาขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (กรรมการออก) โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และยื่นคาขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการโดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวได้
การพิจารณาคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการของบริษัท
มหาชนจากัดนั้น นายทะเบียนอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่ได้
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่ของนายทะเบียนไว้ ในมาตรา 186 และมาตรา 187
โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคาขอจดทะเบียน รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ คาขอจดทะเบีย นตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 1 กันยายน 2535 รวมทั้งพิจารณาการขอ
จดทะเบี ยนว่าบริ ษัทได้ดาเนิ น การถูกต้ องและเป็น ไปตามบทบั ญญัติแห่ งพระราชบัญญั ติ บ ริ ษั ท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่ และหาก
เป็นกรณีที่มีการโต้แย้งคัดค้านการขอจดทะเบียนจากคู่กรณี นายทะเบียนต้องนาบทบัญญัติตาม
มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาใช้ประกอบการพิจารณาคาขอจดทะเบียนด้วย โดยต้องดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง และให้สิทธิ
คู่กรณีได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง แสดงเอกสารหลักฐานในระยะเวลาที่เห็นสมควรและ
หนังสือคปภ. ที่ 2120/143 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
5 มาตรา 81/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
6 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 839/2561
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เหมาะสม เพื่อนามาประกอบการพิจารณาคาขอจดทะเบียน และเมื่อพิจารณาแล้วหากเห็นว่าผู้ยื่น
คาขอจดทะเบี ย นได้ดาเนิ น การถูกต้องตามกฎหมายแล้ ว ให้ นายทะเบียนมีคาสั่ งรับจดทะเบี ย น
และแจ้งคาสั่งการรับจดทะเบียนต่อผู้คัดค้านการจดทะเบียน พร้อมแจ้ง สิทธิการอุทธรณ์ในกรณีที่
ไม่เห็นด้วยกับคาสั่งดังกล่าวก็ให้อุทธรณ์ ต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
แต่ ห ากเห็ น ว่ าผู้ ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นด าเนิ นการไม่ เป็ นไปตามที่ ต ามกฎหมายก าหนดก็ ใ ห้ นาย
ทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียน และแจ้งคาสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนพร้อมแจ้ง
สิ ทธิ การอุทธรณ์ ในกรณีที่ไม่เห็ น ด้ว ยกับคาสั่ งดังกล่ าวก็ให้ อุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ทางปกครอง เมื่ อนายทะเบี ยนได้ พิ จ ารณาค าขอจด
ทะเบียนและมีคาสั่งรับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนแล้วนั้น คาสั่งของนายทะเบียนถือเป็นคาสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่คู่กรณี
มีสิทธิอุทธรณ์หรื อโต้แย้ งต่อไปได้ ทั้งนี้ภายใต้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
ได้บัญญัติเรื่องการอุทธรณ์คาสั่งนายทะเบียนไว้เฉพาะกรณีที่ นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียน
โดยให้ผู้ขอจดทะเบียนอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนต่อรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือนนับแต่วันได้รับแจ้ง
ค าสั่ ง (มาตรา ๑๘๗ วรรคสี่ ) ค าวิ นิ จ ฉั ย ของรั ฐ มนตรี ใ ห้ ถื อ เป็ น ที่ สุ ด (มาตรา ๑๘๗ วรรคห้ า )
แต่ไม่มีบทบัญญัติกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งรับจดทะเบียน ดังนั้น การอุทธรณ์คาสั่งรับจดทะเบียน
จึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยกาหนดให้คู่กรณี
ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง (มาตรา 44)
การพิจารณาคาอุทธรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ นายทะเบียนในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองเมื่อพิจารณาแล้วหากเห็นด้ว ยกั บ
คาอุทธรณ์ก็ให้เปลี่ยนแปลงคาสั่งภายในสามสิบวันนับแต่ที่ ได้รับอุทธรณ์ (มาตรา 45 วรรคหนึ่ง )
แต่หากไม่เห็นด้วยกับ คาอุทธรณ์ก็ให้รายงานความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู้มีอานาจพิจารณา
อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่ที่ได้รับอุทธรณ์ และผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็ จ ภายในสามสิ บวัน นับ แต่ที่ได้รับรายงาน แต่ ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้ แล้ ว เสร็จได้
สามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ค รบกาหนดดังกล่าว
(มาตรา 45 วรรคสอง) เมื่อผู้มีอานาจพิจารณาแล้ว หากเห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ก็ให้เปลี่ยนแปลง
คาสั่งนายทะเบียน แต่หากไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ก็ให้ยกอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาต่ อ
ผู้อุทธรณ์ พร้อมแจ้งสิทธิกรณีไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รั บแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. 2542
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