
การออกค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
ส่วนที่ 1 ลักษณะและแบบของค าสั่ง  
1.1 ค าสั่งทางปกครอง 
1.2 แบบของค าสั่งทางปกครอง  
1.3 ผลของค าสั่งทางปกครอง 
1.4 การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่ 
1.5 การแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
 
ส่วนที่ 2 การใช้อ านาจทางปกครองตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
2.1 นายทะเบียนสหกรณ์  
2.2 รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
2.3 ผู้ตรวจการสหกรณ ์
 
ส่วนที่ 3 รูปแบบของค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
3.1 รูปแบบของค าสั่ง 
3.2 ร่างตัวอย่างของหนังสือสั่งการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
 
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ส่วนที่ 1  
ลักษณะและแบบของค าสั่ง 

 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 25391 มีวัตถุประสงค์ต้องการให้การปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีความเป็นกลาง และสามารถน ากฎหมายฉบับนี้ไปปรับ
ใช้ได้กับกฎหมายอื่นๆ เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 สิ่งที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มุ่งหมายที่จะควบคุม คือ ค าสั่งที่
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้สั่งการ แต่มิใช่ว่าทุกค าสั่งที่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้สั่งจะต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทุกเรื่อง ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 คือ การก าหนดกรอบและข้ันตอนการปฏิบัติเฉพาะค าสั่งของหน่วยงานของรัฐที่มีผลเป็นการกระทบต่อ
สิทธิของคู่กรณีรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 เรียกว่า “ค าสั่งทางปกครอง”  
 
1.1 ค าสั่งทางปกครอง 
 ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ได้ก าหนดนิยามของค าสั่งทาง
ปกครองไว้ ซึ่งหมายความว่า  
  (1) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลใน
อันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจด
ทะเบียน แต่ไม่รวมถึงการออกกฎ  
  (2) การอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
  เจ้าหน้าที่ หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทาง
ปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม เช่น สภาทนายความ แพทยสภา ช่างรังวัดเอกชน เป็นต้น 
 อย่างไรกต็าม กฎหมายเฉพาะที่มีหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายนั้นๆ อยู่ เช่น พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) จะมีการก าหนดขอบเขตและข้ันตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไว้อยู่แล้ว 
การที่จะก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายต่างๆ น าหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไปใช้อาจท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ จึง
จ าเป็นต้องบัญญัติกฎหมายในลักษณะที่เป็นการก าหนดมาตรฐานขึ้นเป็นเกณฑ์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย
                                                           
1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2557  
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ตามมาตรา 37  

ต่างๆ จะน ากฎหมายฉบับนี้ไปใช้ได้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายเหล่านั้นก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติต่ ากว่าเกณฑ์ที่
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการที่เจ้าหน้าที่
จะน าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง  
 นอกจากนั้น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ยังได้ก าหนดวิธีการแก้ไขเยียวยา
ความบกพร่องอันเกิดจาการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้ด้วย ท าให้เอกชนมีสิทธิอุทธรณ์หรือ
ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการพิจารณาทบทวน เพ่ือให้การด าเนินการได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
     
1.2 แบบของค าสั่งทางปกครอง 
 ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ก าหนดหลักการว่า 
ค าสั่งทางปกครองจะท าเป็นหนังสือหรือท าด้วยวาจา หรือรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีความหมายที่ชัดเจนเพียง
พอที่จะเข้าใจได้ โดยทั่วไปแล้วค าสั่งทางปกครองจะท าเป็นหนังสือ แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นเร่งด่วนหรือโดยสภาพการณ์ 
ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นวาจาหรือรูปแบบอื่นก็ได้ ยกเว้นในกรณีท่ีกฎหมายเฉพาะระบุไว้ชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่
จะต้องท าค าสั่งในเรื่องใดเป็นหนังสือ เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งจะต้องท าเป็นหนังสือเท่านั้น จะท าค าสั่งในรูปแบบอ่ืน
ไม่ได้ เพราะจะเป็นการขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจน 
 ส าหรับค าสั่งทางปกครองนั้น อาจแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ  
 1.2.1 ค าสั่งด้วยวาจา  
  โดยทั่วไปจะเป็นการท าค าสั่งในกรณีเร่งด่วน และมิได้มีสิ่งใดเป็นหลักฐาน เช่น การสั่งการของเจ้า
พนักงานจราจร การสั่งการของเจ้าหน้าที่ต ารวจดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้ หากผู้รับค าสั่งร้องขอโดยมีเหตุอัน
สมควรภายใน 7 วัน  นับแต่วนัที่เจ้าหน้าที่มีค าสั่ง โดยขอให้ยืนยันเป็นหนังสือ เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งต้องยืนยัน
ค าสั่งนั้นเป็นหนังสือ ตามมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ. วธิีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
 1.2.2 ค าสั่งเป็นหนังสือ  
  ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องมี
รายการ ดังต่อไปนี้  
  (1) วัน เดือน ปี ที่ท าค าสั่ง 
  (2) ชื่อและต าแหน่งผู้ท าค าสั่ง   ตามมาตรา 36 
  (3) ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง  
  (4) เหตุผล ซึ่งเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
   (4.1) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  
   (4.2) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง  
   (4.3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ 
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   การบังคับให้ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือต้องแสดงเหตุผลเป็นการบังคับให้เจ้าหน้าที่
ระมัดระวังในการท าค าสั่งอันมีผลในทางป้องกันไม่ให้ใช้อ านาจโดยไม่ชอบได้ อีกท้ังท าให้คู่กรณี2 ได้ทราบว่าตน
ได้รับการปฏิบัติโดยถูกต้องหรือไม่อันจะเป็นประโยชน์แก่การควบคุมทางกฎหมายโดยการพิจารณาทบทวนใน
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองต่อไป  
  อย่างไรก็ดี มาตรา 37 แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้ก าหนดข้อยกเว้นในกรณีที่
ไม่ต้องจัดให้มีการให้เหตุผลไว้ 5 กรณี ดังนี้  
  (1) ผลของค าสั่งทางปกครองตรงตามค าขอของคู่กรณีและไม่กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน แต่หาก
ไปกระทบสิทธิของบุคคลอื่น เช่น การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขอเปิดกิจการสถานเริงรมย์ หรือขอตั้งโรงงาน ผู้
ออกค าสั่งต้องให้เหตุผลที่ทางการอนุญาตไว้ด้วย  
  (2) เหตุผลนั้นรู้อยู่โดยไม่จ าต้องระบุอีก เช่น การยื่นขอคัดส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (3) กรณีท่ีต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา 32 แห่งพ.ร.บ. วธิีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ก็ไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผล แต่อาจให้เหตุผลในระเบียบภายในขององค์กรเองก็ได้ 
  (4) การออกค าสั่งด้วยวาจา ซึ่งจะระบุเหตุผลไม่ได้โดยสภาพ  
  (5) กรณีเร่งด่วน หากระบุเหตุผลอาจท าให้การงานล่าช้า 
   ในกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะบังคับให้แสดงเหตุผลและกรณีมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้
ได้รับมอบหมายตามมาตรา 37 วรรคสอง จะต้องระบุเหตุผลไว้พร้อมกับค าสั่ง ซึ่งการไม่ให้เหตุผลย่อมเป็นการ
กระท าทีข่ัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายค าสั่งดังกล่าวย่อมไม่มีผล 
 1.2.3 ค าสั่งโดยวิธีอื่น  
  โดยหลักการแล้ว ค าสั่งทางปกครองอาจเกิดข้ึนตามสภาพความจ าเป็นแห่งสถานการณ์ แลผู้ท า
ค าสั่งดังกล่าวไม่อาจท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาได้ เช่น การให้สัญญาณมือของเจ้าพนักงานต ารวจจราจร 
สัญญาณธงของเจ้าหน้าที่การรถไฟ หรือเจ้าหน้าที่กรมท่า หรือสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟกระพริบของ
ประภาคาร ซึ่งโดยลักษณะเป็นค าสั่งประเภทหนึ่ง  
  
1.3 ผลของค าสั่งทางปกครอง 
 มาตรา 42 แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏบิัติราชการทางปกครองฯ วางหลักไว้ชัดเจนว่า ค าสั่งทางปกครองมีผลใช้ยัน
บุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป และค าสั่งดังกล่าวย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผล
โดยเงื่อนเวลา  

                                                           
2 ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองฯ มาตรา 5 คู่กรณี หมายความว่า ผู้ยื่นค าขอหรือผูค้ัดค้านค าขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะ
อยูใ่นบังคับของค าสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของค าสั่งทางปกครอง 
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 ค าสั่งทางปกครองที่มีข้อบกพร่องในวิธีพิจารณา หรือบกพร่องในแบบของค าสั่งทางปกครอง ย่อมไม่ท าให้
ค าสั่งทางปกครองเป็นโมฆะ หรือเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น หากไม่กระท าผิดวิธีพิจารณา หรือขาดความชัดเจนใน
รูปแบบในสาระส าคัญ  
 ส าหรับการแก้ไขข้อบกพร่องในค าสั่งทางปกครอง อาจแบ่งแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้  
 1.3.1 การแก้ไขค าสั่งทางปกครองท่ีมีข้อบกพร่องในวิธีพิจารณา 
 ขั้นตอนในการท าค าสั่งทางปกครอง ไม่ใช่เนื้อหาของค าสั่งทางปกครอง หากเนื้อของค าสั่งบกพร่องจะต้อง
เพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้นอย่างเดียว หากเนื้อถูกต้องแต่บกพร่องในเรื่องวิธีพิจารณา มาตรา 41 แห่งพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ให้แก้ไขข้อบกพร่องได้ 4 กรณี คือ   
  (1) การออกค าสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ออกเองไม่ได้ เว้นแต่จะมีค าขอนั้น ถ้าเจ้าหน้าที่ได้
ด าเนินการไปแล้วโดยยังไมมีผู้ขอ ข้อบกพร่องดังกล่าวอาจแก้ไขได้เมื่อมีผู้ยื่นค าขอให้กระท าโดยถูกต้อง เช่น ใน
หนังสือมอบอ านาจขอน าเข้าวัตถุอันตราย ผู้รับมอบอ านาจมาขออนุญาตน าเข้าจากเจ้าหน้าที่ แต่ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า วัตถุดังกล่าวจะต้องมีการขึ้นทะเบียนก่อนจึงจะน าเข้ามาได้ เจ้าหน้าที่อาจขึ้นทะเบียนให้โดยแจ้งให้ผู้รับ
มอบอ านาจท าหนังสือมอบอ านาจให้ถูกต้องในภายหลัง  
  (2) ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ระบุเหตุผลถือเป็นข้อบกพร่องส าคัญ หากเจ้าหน้าที่จัดให้มีเหตุผลใน
ภายหลังแล้ว ค าสั่งทางปกครองนั้น ถือว่าสมบูรณ์  
  (3) ค าสั่งทางปกครองที่ต้องรับฟังคู่กรณี แต่หากค าสั่งที่ออกมามีข้อบกพร่องโดยรับฟังน้อย
เกินไป ไม่มีเอกสารครบถ้วน หากภายหลังได้รับฟังแล้วและผลการพิจารณาไม่เปลี่ยนไปจากเดิม ถือว่าค าสั่งนั้น
ได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์แล้ว  
  (4) ค าสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน หากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นให้ความ
เห็นชอบในภายหลัง ถือว่าค าสั่งนั้นได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์แล้ว 
 1.3.2 การแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องรูปแบบค าสั่งทางปกครอง  
  โดยหลักการแล้ว ค าสั่งทางปกครองที่ไม่มีความชัดเจนเพียงพอจะต้องถือว่าเป็นโมฆะ เพราะผู้รับ
ค าสั่งไม่อาจปฏิบัติตามได้ อย่างไรก็ดี หากค าสั่งทางปกครองมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดเล็กน้อยในเรื่องรูปแบบ
ของค าสั่ง มาตรา 43 แห่งพ.ร.บ. วธิีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ วางหลักว่าเจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้เสมอ 
ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานเพียงใดก็ตาม และถ้าได้แก้ไขเพ่ิมเติมอย่างใดต้องแจ้งให้คู่กรณีท่ีเกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้
บุคคลเหล่านั้นสามารถอ้างอิงค าสั่งทางปกครองที่ถูกต้องต่อไป ฉะนั้น มาตรา 43 วรรคสอง จึงให้อ านาจเจ้าหน้าที่
เรียกให้ผู้ที่เก่ียวข้องจัดส่งค าสั่งทางปกครอง เอกสาร หรือวัตถุอ่ืนใดที่ได้จัดท าขึ้นมาเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมได้ และเพ่ือมิ
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องหลงผิดในการใช้เอกสาร หรือวัตถุดังกล่าวต่อไป 
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1.4 การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่ 
 1.4.1 หลักทั่วไป 
  เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนค าสั่งทางปกครองเมื่อใดและในชั้นใดก็ได้ 
ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการก าหนดให้อุทธรณ์หรือโต้แย้งตามพ.ร.บ. วธิีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือตามกฎหมาย
อ่ืนมาแล้วหรือไม่3 เว้นแต่จะเป็นค าสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ ที่มิได้ท าข้ึนเพราะการแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง หรือการข่มขู่ หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย การเพิกถอนจะต้องกระท าภายใน 90 วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิก
ถอนค าสั่งทางปกครองนั้น 
  โดยหลักแล้ว การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองจะต้องค านึงถึงความมั่นคงแห่งสิทธิที่เกิดข้ึนสืบ
เนื่องมาจากค าสั่งทางปกครอง และต้องปกป้องผู้ที่เชื่อโดยสุจริตในผลของค าสั่งทางปกครอง โดยพิจารณา
ประโยชน์ของผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครอง ผู้ได้รับผลกระทบจากค าสั่งทางปกครองและประโยชน์สาธารณะ
ประกอบ  
 1.4.2 การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
  การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจแบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ 
  (1) ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและค าสั่งนั้นไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่ง 
เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้นอาจเพิกถอนทั้งหมดและบางส่วน โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรอืไม่
ย้อนหลังหรือให้มีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดก็ได้ ตามมาตรา 50 แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ 
  (2) การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและค าสั่งนั้นเป็นการให้เงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้แก่ผู้รับค าสั่ง เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้นอาจเพิก
ถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลัง หรือให้มีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่ง
ตามท่ีก าหนดก็ได้ แต่การเพิกถอนค าสั่งดังกล่าวจะต้องค านึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่
ของค าสั่งทางปกครองนั้น กับสาธารณะประโยชน์ประกอบกัน ตามมาตรา 50 ประกอบกับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง 
แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
  (3) ในกรณีที่ผู้รับค าสั่งทางปกครองมีความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค าสั่งทางปกครอง ถ้า
ได้ประโยชน์อันเกิดจากค าสั่งทางปกครองนั้นหรือได้ด าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินไปแล้ว โดยไม่อาจแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะท าให้ผู้นั้นเสียหายเกินสมควร เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของ
เจ้าหน้าที่นั้น อาจจะไม่สามารถเพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้นย้อนหลังไปลบล้างค าสั่งเดิมได้ ตามมาตรา 50 
ประกอบกับมาตรา 51 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

                                                           
3 ตามมาตรา 49 แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
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  อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 51 วรรคสาม แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองฯ ได้ก าหนดให้
กรณีดังต่อไปนี้ผู้รับค าสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ 
   (ก) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง ข่มขู่ 
หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันมิชอบ  
   (ข) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งบอกไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระส าคัญ  
   (ค) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองในขณะที่ได้รับค าสั่ง 
หรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 1.4.3 การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย  
  ค าสั่งทางปกครองแม้จะออกมาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่บางกรณีนั้นมีผลบังคับท่ีไม่เหมาะสม
แก่สถานการณ์หรือมีเหตุการณ์ส าคัญ การคงอยู่ของค าสั่งดังกล่าวย่อมไม่เกิดผลดี จึงจ าเป็นต้องมีการเพิกถอน
ค าสั่งทางปกครองนั้น การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย อาจแบ่งเป็น 3 กรณี คือ 
  (1) ค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่ง เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้นอาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลใน
อนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีก าหนดไว้ได้ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีต้องท าค าสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาท านอง
เดียวกันอีก หรือการเพิกถอนค าสั่งนั้นไม่อาจท าได้เพราะเหตุอ่ืน แต่อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนค าสั่งที่มีลักษณะ
ดังกล่าว จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอกด้วย ตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ  
  (2) ค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่ง เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคต
ได้เมื่อเกิดกรณีตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังต่อไปนี้     
   (ก) มีกฎหมายก าหนดให้เพิกถอนได้ หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้  
   (ข) ค าสั่งนั้นมีข้อก าหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติภายใน
ก าหนดเวลา  
   (ค) มีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ  
   (ง) มีบทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเพิกถอนจะจ ากัดให้กระท าได้เท่าที่ผู้รับ
ประโยชน์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์
สาธารณะ  
   (จ) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือประชาชน  
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  (3) ค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน ให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่
แบ่งแยกได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้นอาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยให้มีผลย้อนหลัง
หรือไม่ย้อนหลัง หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งก็ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของค าสั่ง
ทางปกครอง  
   (ข) ผู้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
ค าสั่งทางปกครอง 
 
1.5 การแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
 นอกจากเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งทางปกครองจะต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ที่
กล่าวมาแล้ว จะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของศาลปกครองที่ 1/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการฟ้อง
คดีปกครอง  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซ่ึงมีสาระส าคัญ คือ  
 1.5.1 จะต้องแจ้งสิทธิการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
 1.5.2 จะต้องแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 40 แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

ส่วนที่ 2  
การใช้อ านาจทางปกครองตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

 
2.1 นายทะเบียนสหกรณ์ 
 ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) ให้อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และให้อ านาจนายทะเบียนสหกรณ์ในการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นรองนายทะเบียน
สหกรณ์ มีอ านาจหน้าที่ตามที่พ.ร.บ. สหกรณ์ฯ ก าหนดหรือตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ซึ่งอ านาจหน้าที่
ของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการด าเนินการอ่ืนใดตามที่พ.ร.บ. สหกรณ์ฯ นาย
ทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอ านาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ 
 
2.2 รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
 2.2.1 การแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์ 
  ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 130/2555 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้
อาศัยอ านาจตามมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ. สหกรณ์ฯ แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้  
 (1) รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 (2) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  
 (3) ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 (4) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 – 2 
 (5) สหกรณ์จังหวัด  
 อย่างไรก็ดี  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 
2557 ได้ปรับปรุงโครงสร้างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานภายในราชการส่วนกลางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จึงไม่หน่วยงานส านักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อีกต่อไป กรณีการแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์จาก
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทนนายะทะเบียนสหกรณ์ จึงไม่อาจ
ปฏิบัติได้ อ านาจหน้าที่ในส่วนนี้ย่อมกลับไปที่นายทะเบียนสหกรณ์ 
 ส่วนรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากสหกรณ์จังหวัดนั้น ในกรณีที่สหกรณ์จังหวัดไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ได้ ผู้รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัด เช่น หัวหน้ากลุ่มจัดตั้งและ
ส่งเสริมสหกรณ์ หรือหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรอง
นายทะเบียนสหกรณ์แทนสหกรณ์จังหวัดได้ เนื่องจากการแต่งตั้งให้สหกรณ์จังหวัดเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์
เป็นการแต่งตั้งโดยพิจารณาถึงต าแหน่งของผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นส าคัญ อ านาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์
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จึงไม่ใช่อ านาจหน้าที่ที่มอบหมายให้แก่ตัวบุคคลที่ด ารงต าแหน่งสหกรณ์จังหวัดเป็นการเฉพาะตัว ดังนั้น ผู้รักษา
ราชการแทนสหกรณ์จังหวัดจึงมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับสหกรณ์จังหวัดซึ่งตนแทน และรวมถึงอ านาจหน้าที่ใน
ฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์สหกรณ์ด้วย ตามนัยหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/970 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2543 
 2.2.2 การมอบอ านาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  
  ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 131/2555 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้
อาศัยอ านาจตามมาตรา 16 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. สหกรณ์ฯ มอบให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ท่ีแต่งตั้งตามค าสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 130/2555 มีอ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติในการปฏิบัติการแทนนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (1) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย ให้
ก ากับดูแลส านักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ มีอ านาจปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี ดังต่อไปนี้  
 (๑.๑) ออกระเบียบ หรือค าสั่ง เพื่อให้มีการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และ 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ตามมาตรา ๑๖ (๘)  
 (๑.๒) วินิจฉัยการตีความในข้อบังคับตามมาตรา ๔๕  
 (๑.๓) ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ตามอ านาจหน้าที่ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ พึง
ปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เว้นแต่เรื่องที่เป็นนโยบายหรือเรื่องที่นายทะเบียนสหกรณ์ ได้
มอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์อ่ืน ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการแทนแล้ว 
  (๒) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  มีอ านาจ
ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๒.๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดแผนด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรม ของ
สหกรณ์ท่ีจะจัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๓๔ (๒) รวมทั้งก าหนดแบบการขอจดทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา ๓๕  
  (๒.๒) แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ตามมาตรา ๑๖ (๓) รวมทั้งก าหนดหน้าที่ของ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ตามมาตรา ๑๙ 
  (๒.๓) ประกาศก าหนดประเภทของสหกรณ์ท่ีสามารถรับสมาชิกสมทบตามมาตรา ๔๑  
  (๒.๔) ก าหนดแบบรายงานการช าระบัญชีตามมาตรา ๘๕ วรรคแรก หน้า ๓๙ เล่ม ๑๒๙ 
ตอนพิเศษ๕๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
  (๒.๕) ก าหนดอัตราเงินปันผลตามหุ้นซึ่งช าระแล้วส าหรับสหกรณ์ที่เลิกตามมาตรา ๘๖ (๒)  
  (๒.๖) ก าหนดแบบค าขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใหม่โดยควบเข้ากันตามมาตรา ๙๓  
  (๒.๗) ก าหนดวิธีการแบ่งแยกทรัพย์สิน ทุน ทุนส ารอง หนี้สิน สิทธิและความรับผิดของ 
สหกรณ์ตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม  
  (๒.๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  
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  ทั้งนี้ ตามหลักการแล้วนายทะเบียนสหกรณ์จะมอบอ านาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ท่ีแต่งตั้ง
จากรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ก ากับดูแล และผู้อ านวยการหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดตั้ง จดทะเบียน 
และก ากับดูแลสหกรณ์มีอ านาจปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ แต่เนื่องจากมีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ซึ่งท าการปรับปรุงโครงสร้างกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น และอยู่ระหว่างการออกค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ในส่วนนี้ในทางปฏิบัติ
จึงเป็นอ านาจของนายทะเบียนสหกรณ์  
 (3) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีอ านาจปฏิบัติการ
แทนนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเขตตรวจราชการ ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (๓.๑) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พ้นจากต าแหน่ง ตามมาตรา ๒๒ (๔) 
  (๓.๒) แต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวตามมาตรา ๒๔  
  (๓.๓) แต่งตั้งสมาชิกสหกรณ์เปน็กรรมการด าเนินการสหกรณ์แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา ๒๕ 
  (๓.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
 (4) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ ๑ - ๒ หรือสหกรณ์จังหวัด มีอ านาจปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  เฉพาะสหกรณ์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ๑ - ๒ หรือส านักงานสหกรณ์จังหวัด ในกรณี
ดังต่อไปนี้     
  (๔.๑) ส่งเสริมแนะน า และก ากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ 
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น ตามมาตรา ๑๖ (๑)  
  (๔.๒) แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ตามมาตรา ๑๖ (๓)  
  (๔.๓) ออกค าสั่งให้มีการตรวจสอบ หรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การด าเนินงาน หรือฐานะ
การเงินของสหกรณ์ตามมาตรา ๑๖ (๔)  
  (๔.๔) สั่งให้ระงับการด าเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์ กระท า
หรืองดเว้นกระท าการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสยหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิกตามมาตรา ๑๖ (๕)  
  (๔.๕) พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจการสหกรณ์ตามมาตรา ๑๙  
  (๔.๖) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ปฏิบัติการตามมาตรา ๒๒ 
(๑) (๒) และ (๓)  
  (๔.๗) รับจดทะเบียนและออกใบส าคัญรับจดทะเบียนให้แก่สหกรณ์ตามมาตรา ๓๗ และแจ้ง
ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา ๓๘  
  (๔.๘) สั่งให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์แก้ไขหรือด าเนินการให้ถูกต้อง ในกรณีเห็นว่ารายการ  ที่
เกี่ยวข้องกับค าขอหรือรายการในข้อบังคับสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นไม่ถูกต้อง หรือยังมิได้ด าเนินการ  ตามมาตรา ๓๔ 
ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง หน้า ๔๐ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕  
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  (๔.๙) แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีตามมาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๗๕ วรรคสองและวรรคสาม  
  (๔.๑๐) สั่งเลิกสหกรณ์ตามมาตรา ๑๖ (๕) และมาตรา ๗๑  
  (๔.๑๑) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา ๑๖ (๖)  
  (๔.๑๒) สั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ มอบหมาย  
เข้าช่วยเหลือด าเนินกิจการของสหกรณ์ท้ังหมดหรือบางส่วนตามมาตรา ๒๓  
  (๔.๑๓) รับจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับตามมาตรา ๔๔  
  (๔.๑๔) ให้ความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับฝากเงินและให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน  
ตามมาตรา ๔๖ (๕), (๘)  
  (๔.๑๕) ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์ตามมาตรา ๔๗  
  (๔.๑๖) แจ้งและเรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามมาตรา ๕๕ วรรคแรกและวรรคท้าย  
  (๔.๑๗) ให้ความเห็นชอบซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวก หรือ
ส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ตามมาตรา ๖๒ (๖)  
  (๔.๑๘) รับและเก็บรักษาส าเนาทะเบียนสมาชิก ส าเนาทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตามมาตรา ๖๔  
  (๔.๑๙) รับและเก็บรักษาส าเนารายงานประจ าปีและงบดุลของสหกรณ์ตามมาตรา ๖๗  
  (๔.๒๐) รับทราบการเลิกสหกรณ์และปิดประกาศการเลิกสหกรณ์ตามมาตรา ๗๐  
  (๔.๒๑) ให้ความเห็นชอบการเลือกตั้งผู้ช าระบัญชีสหกรณ์ท่ีเลิกตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง  
  (๔.๒๒) จดทะเบียนผู้ช าระบัญชีและปิดประกาศชื่อผู้ช าระบัญชีตามมาตรา ๗๕ วรรคสี่  
  (๔.๒๓) ก าหนดค่าตอบแทนของผู้ช าระบัญชีตามมาตรา ๗๕ วรรคท้าย  
  (๔.๒๔) รับวางเงินจากผู้ช าระบัญชีและจัดส่งเงินที่เจ้าหนี้ไม่รับให้สันนิบาตสหกรณ์ แห่ง
ประเทศไทยตามมาตรา ๘๔  
  (๔.๒๕) รับทราบรายงานของผู้ช าระบัญชีและสั่งให้ผู้ช าระบัญชีแก้ไขข้อบกพร่อง ตาม
มาตรา ๘๕     
  (๔.๒๖) ให้ความเห็นชอบการโอนทรัพย์สินที่เหลือจากการช าระบัญชีในกรณีที่ไม่อาจ เรียก
ประชุมใหญ่ได้ตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง  
  (๔.๒๗) ให้ความเห็นชอบรายงานการช าระบัญชีของผู้ช าระบัญชีและถอนชื่อสหกรณ์ ออก
จากทะเบียนตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง  
  (๔.๒๘) รับมอบสมุดบัญชีและเอกสารที่ได้ข าระบัญชีเสร็จแล้วจากผู้ช าระบัญชีและรักษา 
สมุดบัญชีและเอกสารตามมาตรา ๘๘  
  (๔.๒๙) ให้ความเห็นชอบการควบสหกรณ์ตามมาตรา ๙๐  
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  (๔.๓๐) รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่ควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ใหม่ และถอนชื่อสหกรณ์เดิมที่ได้
ควบเข้ากันออกจากทะเบียนตามมาตรา ๙๔ หน้า ๔๑ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕  
  (๔.๓๑) เรียกประชุมใหญ่ หากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกอันเนื่องมาจากการ
ร้องขอของสมาชิกให้แยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๖ วรรคท้าย  
  (๔.๓๒) วินิจฉัยเรื่องขอแยกสหกรณ์ กรณีที่ประชุมใหญ่มีมติไม่เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ แต่
สมาชิกลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๗  
  (๔.๓๓) รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ตามมาตรา ๑๐๓  
  (๔.๓๔) รับจดทะเบียนเปลี่ยนฐานะจากกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์ตามมาตรา ๑๒๒  
 (๔.๓๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
 
2.3 ผู้ตรวจการสหกรณ์ 
 ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 131/2555 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้อาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 16 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. สหกรณ์ฯ มอบให้รองนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ ตาม
มาตรา 16 (3) ได้ และการท าหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ต้องเป็นไปตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 
8/2559 เรื่อง ก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ เพื่อให้ท าหน้าที่ในการตรวจสอบ ป้องกันมิให้มีการ
กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์สหกรณ์ ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบสหกรณ์  
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ส่วนที่ 3  
รูปแบบของค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

 
3.1 รูปแบบของค าสั่ง 
 การท าค าสั่งทางปกครองในรูปแบบหนังสือจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หรือไม่ ซึ่งตามระเบียบฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะวางหลักเกณฑ์ในการจัดท า
หนังสือของส่วนราชการให้เกิดความเป็นระเบียบและมีแบบแผนเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าใจได้ง่ายและสะดวกส าหรับการติดต่อ เนื้อหาสาระที่ก าหนดจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับชนิดของหนังสือราชการ 
รายละเอียดที่หนังสือแต่ละชนิดจะต้องมี รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ การส่ง การเก็บรักษา การ
ยืม การท าลายหนังสือ และมาตรฐานแบบพิมพ์และซองด้วย ในส่วนของรายละเอียดที่ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ ได้ก าหนดให้มีนั้นจะแตกต่างกันตามแต่ละชนิดของหนังสือ เช่น ในกรณีที่เป็นหนังสือภายนอก
จะต้องมีการระบุเลขที่ ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ วันเดือนปี ชื่อเรื่อง ค าขึ้นต้น เรื่องที่อ้างถึง (ถ้าม)ี สิ่งที่ส่งมา
ด้วย (ถ้ามี) ข้อความที่เป็นเนื้อหาสาระ ค าลงท้าย ลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือ ต าแหน่ง ชื่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ และส าเนาส่ง (ถ้าม)ี  
 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๑๖ ก าหนดไว้ว่า กรณีหนังสือสั่งการที่เป็นค าสั่ง คือ บรรดา
ข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้กระดาษตราครุฑ โดยรายละเอียดดังนี้ 
  (1) ค าสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจออกค าสั่ง  
  (2) ลงเลขท่ีที่ออกค าสั่ง 
  (3) ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกค าสั่ง 
  (4) ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกค าสั่ง และอ้างถึงอ านาจที่ให้ออกค าสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้วจึงลง
ข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ  
  (5) สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง  
  (6) ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกค าสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ  
  (7) ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกค าสั่ง  
  ส่วนรายละเอียดที่พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก าหนดไว้ในการจัดท าค าสั่งทางปกครองเป็น
หนังสือ คือ  
  (1) วัน เดือน ปี ที่ท าค าสั่ง 
  (2) ชื่อและต าแหน่งผู้ท าค าสั่ง 
  (3) ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง  
  (4) เหตุผล ซึ่งเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
   (4.1) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  
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   (4.2) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง  
   (4.3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ 
 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายละเอียดตามท่ีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ และที่พ.ร.บ. วิธีปฏบิัติราชการทาง
ปกครองฯ ก าหนดแล้ว จะเห็นได้ว่าส่วนที่ตรงกันคือ การะบุวันเดือนปี ชื่อและต าแหน่งของผู้ท าค าสั่ง และการลง
ลายมือชื่อ ซึ่งรายละเอียดดังกล่าว หากมีการก าหนดไม่ครบถ้วน เช่น ในกรณีที่เป็นค าสั่งที่มีเนื้อหาครบถ้วนอยู่
แล้วว่าให้ผู้รับค าสั่งต้องปฏิบัติเช่นใด เมื่อใด การไม่ลงวันที่ จะไม่มีผลท าให้ค าสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพราะรายละเอียดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ไว้ให้อ้างอิงในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น ส าหรับในกรณีท่ี
ไม่ได้ระบุชื่อ หรือต าแหน่งของผู้ท าค าสั่ง หากมีผลท าให้ผู้รับค าสั่งไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เพราะไม่ทราบว่าใคร
เป็นผู้สั่งการ กรณีนี้อาจท าให้ค าสั่งเสียไปได้ แต่ในบางกรณีที่เป็นรู้กันอยู่โดยปริยายหรือการก าหนดไว้ไม่มี
ความส าคัญต่อการปฏิบัติ เช่น การอนุญาตให้คัดส าเนาทะเบียนบ้าน การระบุชื่อและต าแหน่งอาจไม่จ าเป็น 
ส าหรับการลงลายมือชื่อ โดยทั่วไปแล้วเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ เพราะจะแสดงถึงความจริงจังว่าไม่มีการปลอมแปลง 
เมื่อไม่มีการลงลายมือชื่อก็จะท าค าสั่งนั้นไม่สมบูรณ์ ส าหรับรายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ เช่น ที่ เรื่อง ค าข้ึนต้น อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย โทร. และส าเนาส่ง เป็นเพียงรายละเอียดที่ประสงค์
จะให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและสามารถติดต่อได้สะดวก ดังนั้น การระบุรายละเอียดดังกล่าวจึงเป็นเพียงความบกพร่อง
ในทางงานหนังสือ แต่จะไม่มีผลท าให้ค าสั่งทางปกครองนั้นต้องเสียไปแต่อย่างใด 
 ในบางกรณีอาจมีการก าหนดแบบในการจัดท าค าสั่งปกครองไสโดยเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นการก าหนดโดย
กฎหมายแม่บทหรือกฎหมายล าดับรองก็ตาม เช่น การก าหนดแบบในอนุญาตหรือรับจดทะเบียนต่างๆ เป็นต้น  
ในกรณีการจัดท าค าสั่งทางปกครองในเรื่องดังกล่าวก็จะต้องท าตามแบบที่ก าหนดไว้นั้นด้วย 
 
3.2 ร่างตัวอย่างของหนังสือสั่งการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
 ค าสั่งทางปกครองตามพ.ร.บ. สหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ที่ใช้กันเป็นประจ าได้แก่ ได้แก่  
 (1) การสั่งการตามมาตรา 17 เช่น การเชิญให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ การสั่งให้
จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 (2) การเพิกถอนมติที่ประชุม ตามมาตรา 20  
 (3) การร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 21  
 (4) การสั่งการตามมาตรา 22  
 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดท าร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการท าค าสั่ง 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/13320 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการปฏิบัติกรณี
กระท าโดยทุจริตต่อสหกรณ์ ดังต่อไปนี้  
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ที่ ……….../...............                                          ส านักงานสหกรณ์จังหวัด...................... 
                                                                                                        เลขที.่........................................................  

               วันที่ ........................................................ 

เรื่อง   ขอเชิญชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 

เรียน   .................................................. 

  ด้วย......................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17   แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 จึงขอเชิญท่าน
มาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี............................................................... ต่อ................................................. 
ณ......................................... ในวันที่ .......................................... เวลา ..........................น. หากท่านประสงค์จะ
อุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งดังกล่าวต่อ.................................ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่รับทราบค าสั่งนี้ 

  อนึ่ง  หากท่านไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง อาจถูกด าเนินการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542   

  จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการภายในก าหนดต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 
     ลงชื่อ.....................................................  

                         (...................................................) 
                      ต าแหน่ง.......................................................... 

                
กลุ่ม............................ 
โทร. ........................... 
โทรสาร ...................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ………………… 
หมายเหตุ :  
 หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ , ผู้ตรวจสอบกิจการ,ผู้จดัการ,เจ้าหน้าท่ี,สมาชิก 
 หมายถึง  ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นพฤติการณห์รือมเีหตุอันควรสงสัยวา่อาจมีการด าเนินการที่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ  
                 และระเบียบของสหกรณ์ หรือเหตุอื่น ซึ่งอาจเป็นการด าเนินการหรืองดเว้นการด าเนินการที่ไม่ชอบ  
                 แต่ข้อเท็จจริงนั้นไม่ชัดแจ้ง ไม่สามารถพิจารณาได้  

   หมายถึง ระบปุระเด็นตาม 2  
   หมายถึง ผู้ออกค าสั่ง ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542  
   หมายถึง สถานท่ีช้ีแจง 

ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการตามมาตรา 17 (ขอเชิญชี้แจงข้อเท็จจริง) 
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ที่ ……….../...............                                          ส านักงานสหกรณ์จังหวัด...................... 
                                                                                                        เลขที.่........................................................  

               วันที่ ........................................................ 
เรื่อง   ขอให้จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกรณ์/รายงานการประชุม 
เรียน   ............................................................................  

  ด้วย..................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17   แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542       จึง
ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกรณ์/รายงานการประชุม ประกอบด้วย  
  1............................................................................................................................. ............ 
                     2............................................................................................................................. ............ 

ฯลฯ 
ณ..............................................ภาย ในวันที่ .................................. เวลา ......................น. หากท่านประสงค์จะ
อุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งดังกล่าวต่อ.................................................ภายใน 15 
วันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่งนี้ 
  อนึ่ง หากท่านไม่จัดส่งเอกสารตามที่ระบุ อาจถูกด าเนินการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติ 
สหกรณ์ พ.ศ.2542  
  จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการภายในก าหนดต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 
     ลงชื่อ.....................................................  

                         (...................................................) 
                      ต าแหน่ง.......................................................... 

กลุ่ม............................ 
โทร. ........................... 
โทรสาร ...................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ………………… 
หมายเหตุ :  
 หมายถึง คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ/์ ผูต้รวจสอบกิจการ/ ผู้จัดการ/ จา้หน้าท่ี/ สมาชิก 
 หมายถึง ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นพฤติการณห์รือมเีหตุอันควรสงสัยวา่อาจมีการด าเนินการที่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ  

ของสหกรณ์ หรือเหตุอื่น ซึ่งอาจเป็นการด าเนินการหรืองดเว้นการด าเนินการทีไ่ม่ชอบ แต่ข้อเท็จจรงินั้น 
                ไม่ชัดแจ้ง ไม่สามารถพิจารณาได้  
 หมายถึง ระบุประเด็นตาม 2  
 หมายถึง  สถานท่ีจัดส่งเอกสาร  
 หมายถึง  ผู้ออกค าสั่ง ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการตามมาตรา 17 (ให้จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน) 
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ที่ ……….../...............                                         ส านักงานสหกรณ์จังหวัด...................... 
                                                                                                        เลขที.่........................................................  

               วันที่ ........................................................ 
เรื่อง ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน 
เรียน   ผู้ก ากับการสถานีต ารวจ........................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนาค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ .......................................              จ านวน   1    ฉบับ 
                   2. ส าเนาหนังสือ......................... ................................................          จ านวน 1  ฉบับ 
  ด้วยข้าพเจ้า ................................................................ต าแหน่ง................................................ 
สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัด................... ในฐานะ....................ขอร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 
เพ่ือด าเนินคดีกับ............................................................................................................................................ ซึ่งมี
ภูมิล าเนา บ้านเลขท่ี .........................................................ในความผิดฐาน......................... ตามค าสั่ง ของ
...............................................ซึ่งสั่งการตามมาตรา 17 และให้ได้รับโทษตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และความผิดฐานขัดค าสั่งของเจ้าพนักงาน ซึ่งสั่งการตามอ านาจที่มีกฎหมายให้ไว้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 
     ลงชื่อ.....................................................  

                         (...................................................) 
                      ต าแหน่ง.......................................................... 

 

                                                       
กลุ่ม............................ 
โทร. ........................... 
โทรสาร ...................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ………………… 
 
หมายเหตุ :  
 หมายถึง ค าสั่งแต่งตั้งผู้ออกค าสั่ง (เช่น ค าสัง่แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์, ค าสั่งแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์) 

    หมายถึง  หนังสือสั่งการให้มาช้ีแจงข้อเท็จจริง หรือจัดส่งเอกสาร 
หมายถึง  ฐานะของผู้ออกค าสั่ง (เช่น ผู้ตรวจการสหกรณ,์ รองนายทะเบยีนสหกรณ์)  

     หมายถึง   ผู้ที่รับค าสั่ง (เช่น คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์/ ผู้ตรวจสอบกิจการ/ ผู้จัดการ/ เจ้าหน้าที/่ สมาชิกสหกรณ์)  
     หมายถึง ที่อยู่ หรือสถานท่ีท างาน ของผู้ที่รับค าสั่ง 
     หมายถึง   ไม่มาช้ีแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน/รายงานการประชุม 

 

ร่างตัวอย่างหนังสือ การร้องทุกขก์ล่าวโทษตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 130 (กรณีผู้ออกค าสัง่เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเอง) 
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ที่ ……….../...............                                         ส านักงานสหกรณ์จังหวัด......................... 
                                                                                                        เลขที.่........................................................  

               วันที่ ........................................................ 
เรื่อง   การร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน 
เรียน   ผู้ก ากับการสถานีต ารวจ........................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนาค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ................................................   จ านวน 1 ฉบับ 
                   2. ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ         จ านวน 2 ฉบับ 
                   3. ส าเนาหนังสือ...................................................................................    จ านวน 1 ฉบับ 
                   4. หนังสือมอบอ านาจ           จ านวน 1 ฉบับ 

  ด้วยข้าพเจ้า .......................................................................ต าแหน่ง......................................... ใน
ฐานะ................................ ขอมอบอ านาจให้.............................................. ต าแหน่ง.................................. สังกัด
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ..........................................................มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพ่ือ
ด าเนินคดีกับ............................................................. ซึ่งมีภูมิล าเนา บ้านเลขท่ี................................... 
ในความผิดฐาน.......................................................................ตามค าสั่งของ...............................ซึ่งสั่งการ
ตามมาตรา 17 และให้ได้รับโทษตามมาตรา 130  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.254๒ และความผิดฐานขัด
ค าสั่งของเจ้าพนักงาน ซึ่งสั่งการตามอ านาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๖๘ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 
     ลงชื่อ.....................................................  

                         (...................................................) 
                      ต าแหน่ง........................................................ 

กลุ่ม............................ 
โทร. ........................... 
โทรสาร ...................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ………………… 
หมายเหตุ :  
 หมายถึง  ค าสั่งแต่งตั้งผู้ออกค าสั่ง (เช่น ค าสั่งแต่งตั้งผูต้รวจการสหกรณ์, ค าสั่งแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์) 
 หมายถึง  ส าเนาบัตรประจ าตวัผู้มอบอ านาจ และผูร้ับมอบอ านาจ อย่างละ 1 ฉบับ 
 หมายถึง  หนังสือสั่งการให้มาช้ีแจงข้อเท็จจริง หรือจัดส่งเอกสาร 

  หมายถึง  ฐานะของผู้ออกค าสั่ง (เช่น ผู้ตรวจการสหกรณ,์ รองนายทะเบียนสหกรณ์)  
  หมายถึง  ผู้ที่รับค าสั่ง (เช่น คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ/์ ผู้ตรวจสอบกิจการ/ ผู้จัดการ/ เจ้าหน้าที/่สมาชิกสหกรณ์)  
  หมายถึง  ที่อยู่ หรือสถานท่ีท างาน ของผู้ที่รับค าสั่ง 
  หมายถึง  ไม่มาช้ีแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือไมส่่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนนิงาน/รายงานการประชุม 
 

ร่างตัวอย่างหนังสือ การร้องทุกขก์ล่าวโทษตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 130 (กรณีผู้ออกค าสัง่มอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ) 
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หนังสือมอบอ านาจ 

                                              
                                                                    ส านักงานสหกรณ์จังหวัด........................................ 
                                                                   เลขท่ี .....................................................................  

                                  วันที่......................................................... 
  ด้วยข้าพเจ้า................................................................. ต าแหน่ง..........................................  ใน
ฐานะ.......................................ขอมอบอ านาจให้.................................... ต าแหน่ง .................................... สังกัด
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ........................................................ มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานี
ต ารวจ........................................ เพ่ือให้ด าเนินคดีกับ .................................................... ซึ่งมีภูมิล าเนา 
บ้านเลขท่ี .......................... ในฐานความผิด..................................ตามค าสั่งของ.................................  
ซึ่งสั่งการตามมาตรา............แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542และความผิดฐานขัดค าสั่งของเจ้าพนักงาน ซึ่ง
สั่งการตามอ านาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ 
 
 

ลงชื่อ ...................................................ผู้มอบอ านาจ 
       (...................................................) 

 
ลงชื่อ ...................................................ผู้รับมอบอ านาจ 
       (.....................................................) 

 
ลงชื่อ ...................................................พยาน 
       (...................................................) 

 
ลงชื่อ ...................................................พยาน 

                 (...................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ :  
 หมายถึง  ฐานะของผู้ออกค าสั่ง (เช่น ผู้ตรวจการสหกรณ/์ รองนายทะเบียนสหกรณ์/ นายทะเบยีนสหกรณ์)  
 หมายถึง  ผู้ที่รับค าสั่ง (เช่น กรรมการ/ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ/์ ผู้ตรวจสอบกิจการ/ ผูจ้ัดการ/ เจ้าหน้าท่ี/  สมาชิก

สหกรณ์)  
 หมายถึง  ที่อยู่ หรือสถานท่ีท างาน ของผู้ที่รับค าสั่ง 
 หมายถึง  กรณีความผิดตามมาตรา 17, 18, 21 หรือ 22  
 

ร่างตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจ 
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ค าสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ที่ ……….../.............. 

เรื่อง   เพิกถอนมติที่ประชุม..................................... 
------------------------------------------------------------- 

  ด้วยได้รับรายงานจากผู้ตรวจการสหกรณ์ว่า  สหกรณ.์.....................................................จ ากัด 
โดยที่ประชุม.................................. เมื่อวันที่............................................ระเบียบวาระท่ี................................ ได้
มีมต.ิ...........................................................................................................................................................  
  รองนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า......................................................................  
ดังนั้น มติที่ประชุมดังกล่าวจึงเป็นการฝ่าฝืน.................................................................................................... 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒   
ประกอบค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่.............................................จึงเพิกถอนมติที่ประชุม.....................ของ
สหกรณ.์....................................จ ากัด เมื่อวันที่..........เดือน..............พ.ศ. ...........ระเบียบวาระท่ี.................. 
  ทั้งนี้ หากท่านประสงค์อุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับทราบค าสั่งนี้ 
 
 

      สั่ง  ณ  วันที่.............เดือน....................พ.ศ....................... 
         
             ลงชื่อ............................................................ 
                            (..........................................................) 
                     สหกรณ์จังหวัด............................................ 
                                รองนายทะเบียนสหกรณ์   
 
 
หมายเหตุ :  
 หมายถึง  ที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
 หมายถึง  มติในเรื่องใดๆ ที่ประสงค์จะเพิกถอน (เช่น การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ/ การก าหนดระเบียบ หรือลงมติ โดย

ไม่มีอ านาจ) 
 หมายถึง  บรรยายข้อเท็จจริง และเหตุที่จะต้องเพิกถอนมตโิดยสรุป 
 หมายถึง  อ้างอิงว่าฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือค าสั่งนายทะเบยีนสหกรณ์ในข้อใด 
 หมายถึง  ค าสั่งแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ ์

 

ร่างตัวอย่างค าสั่งเพิกถอนมติท่ีประชุมตามมาตรา 20 
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ที่ ……….../...............                                          ส านักงานสหกรณ์จังหวัด......................... 
                                                                                                        เลขที่ ......................................................... 
                วันที่ ........................................................ 
เรื่อง   ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 
เรียน   ผู้ก ากับการสถานีต ารวจ........................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542     จ านวน  1  ฉบับ 
  ๒. ส าเนาข้อบังคับสหกรณ์     จ านวน  ๑  ชุด 
  ๓. ส าเนาใบส าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์    จ านวน  ๑  ฉบับ 
                  ๔. ส าเนาค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ..........................  จ านวน  1  ฉบับ 
                    ๕. ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    จ านวน  2  ฉบับ 
                    ๖. หนังสือมอบอ านาจ      จ านวน  1  ฉบับ 

  ด้วยข้าพเจ้า............................................................... ต าแหน่ง................................................. ใน
ฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ได้มอบอ านาจให้........................................ ต าแหน่ง.................................. 
สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัด ..........................................................มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 
เพ่ือให้ด าเนินคดีกับ.............................................. มีภูมิล าเนา บ้านเลขท่ี....................................................... 
กรณ.ี................................................................................................................................................................   

........................................................................................................................... ................................................... 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 
           ลงชื่อ............................................................ 
                      (..........................................................) 
                สหกรณ์จังหวัด............................................ 

 รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
กลุ่ม............................ 
โทร. ........................... 
โทรสาร ...................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ………………… 
 
 
หมายเหตุ :  
 หมายถึง  ค าสั่งแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ ์
 หมายถึง  หากไม่มีการมอบอ านาจให้ตัดข้อความดังกล่าวท้ิง 

ร่างตัวอย่างหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 21 
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 หมายถึง  กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ท่ีท าให้สหกรณ์เสียหาย 
 หมายถึง  อธิบายเหตุที่จะต้องมาร้องทุกข์กล่าวโทษแทนสหกรณ์ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี ้

(1) มูลค่าความเสียหาย   (2) ผู้ที่กระท าให้เกดิความเสียหาย 
(3) พฤติกรรมที่ก่อให้เกดิความเสยีหาย (4) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
(5) เหตุที่สหกรณ์ไมร่้องทุกข์ จนท าให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ต้องร้องทุกข์กล่าวโทษแทน   
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ที่ ……….../...............                                          ส านักงานสหกรณ์จังหวัด...................... 
                                                                                                        เลขที่ ........................................................ 
                วันที่ ........................................................ 
เรื่อง ขอมอบให้พนักงานอัยการฟ้องร้องด าเนินคดีกับ..................................................................... 
เรียน    อัยการจังหวัด............................................. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  บัญชีรายการพร้อมเอกสารประกอบ 
  ด้วยปรากฏว่าสหกรณ์................................................ จ ากัด ซึ่งได้รับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เลขทะเบียนสหกรณ์ที.่..................................อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในการด าเนินกิจการสหกรณ์ 
ดังกล่าว มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการด าเนินการ โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
............................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
  จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์จังหวัด............................ ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า หากไม่ด าเนินคดีแทนสหกรณ์ จะท าให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย จึงมอบให้พนักงานอัยการ
จังหวัด.................................................... เป็นผู้ฟ้องร้องด าเนินคดีตลอดจนรับว่าต่างให้สหกรณ์ ตามมาตรา 21 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ดังมีรายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  ขอแสดงความนับถือ 
           ลงชื่อ............................................................ 
                      (..........................................................) 
                สหกรณ์จังหวัด............................................ 
       รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
 
 
กลุ่ม............................ 
โทร. ........................... 
โทรสาร ...................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ………………… 
 
หมายเหตุ :  
 หมายถึง  กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ท่ีท าให้สหกรณ์เสียหาย 

ร่างตัวอย่างหนังสือขอให้อัยการด าเนินคดีแทน ตามมาตรา 21 (กรณีด าเนินคดีแพ่ง) 
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 หมายถึง  อธิบายเหตุที่จะต้องมาร้องทุกข์กล่าวโทษแทนสหกรณ์ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(1) มูลค่าความเสียหาย    
(2) ผู้ที่กระท าให้เกดิความเสียหาย 
(3) พฤติกรรมที่ก่อให้เกดิความเสยีหาย  
(4) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
(5) เหตุที่สหกรณ์ไม่ฟ้องคดี จนท าให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ต้องฟ้องคดีแทน   

 

 บัญชีรายการเอกสารประกอบ      

  ที ่ รายการเอกสาร 

1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  

2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์ 

3 ส าเนาใบส าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ 

4 ส าเนาข้อบังคับของสหกรณ์  

5 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สหกรณ์จังหวัด) 

6 ใบแต่งทนายความ 

7 รายชื่อและแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ของคณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ 

8 ส าเนาเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ต้องด าเนินคดีแทนสหกรณ์  

 

8.1 ส าเนาค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ 

 

8.2 ส าเนารายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจการสหกรณ์ 

 

8.3  ส าเนาหนังสือสั่งให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง 

9 สรุปรายงานข้อเท็จจริงเป็นขั้นตอน พร้อมเอกสารประกอบในการด าเนินคดี  
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ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

ที.่.............../............... 

เรื่อง  ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง 

-------------------------------------------- 

ด้วยได้รับรายงานผลตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์............................จ ากัด ซ่ึง
ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้เข้าท าการตรวจสอบ ระหว่างวันที่.......................................................พบว่า สหกรณ์มี
ข้อบกพร่องเก่ียวกับกิจการและฐานะการเงิน ดังนี้     

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................. .....................................  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 (1) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ประกอบกับค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่  .....................................................และค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์ที่  
…………………...............................…จึงให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์......................................จ ากัด 
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้    

.........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................  

................................................................................ ..............................................................................................  

หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งนี้  ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งต่อคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง  

อนึ่ง การไม่แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวข้างต้น อาจถูกพิจารณาด าเนินการตามมาตรา 22 (2) – (4) 
หรือตามมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 

ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามมาตรา 22 (1) 
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สั่ง ณ วันที่.................เดือน........................พ.ศ............. 

 

 

 

หมายเหตุ : 

   หมายถึง บรรยายข้อเท็จจริง กรณี คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์กระท าการหรืองดเว้นกระท าการในการปฏิบตัิ หน้าท่ี
ของตน จนท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก หรอืสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การ
บัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ 

 หมายถึง ค าสั่งแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ ์

 หมายถึง ค าสั่งมอบอ านาจใหร้องนายทะเบียนสหกรณป์ฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ 

 หมายถึง รายละเอียดวิธีการแก้ไข พร้อมระยะเวลาแก้ไขให้แล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (ลงชื่อ) ........................................................ 

(........................................................) 

สหกรณ์จังหวัด.................................... 

รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทน 

นายทะเบียนสหกรณ์ 
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ที่ ……….../...............                                         ส านักงานสหกรณ์จังหวัด...................... 
                                                                                                        เลขที.่........................................................  

               วันที่ ........................................................ 
เรื่อง ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน 
เรียน   ผู้ก ากับการสถานีต ารวจ........................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนาค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ .......................................         จ านวน   1    ฉบับ 
                   2. ส าเนาค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่........................................         จ านวน 1  ฉบับ 
                   3. ส าเนาค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่........................................         จ านวน 1  ฉบับ 
  ด้วยข้าพเจ้า ................................................................ต าแหน่ง................................................ ใน
ฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 2 ขอร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพ่ือด าเนินคดีกับ............................................................................................ ซึง่
มีภูมิล าเนา บ้านเลขท่ี .................................ในความผิดฐานฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์สั่ง
การ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซ่ึงสั่งการตามมาตรา 22 (1) และให้ได้รับโทษตามมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 และความผิดฐานขัดค าสั่งของเจ้าพนักงาน ซึ่งสั่งการตามอ านาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 
      

 
 

 
 
 
 
                                                              
กลุ่ม............................ 
โทร. ........................... 
โทรสาร ...................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ………………… 
 
หมายเหตุ :  
 หมายถึง ค าสั่งแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ ์

    หมายถึง  หนังสือมอบอ านาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ ์
หมายถึง  ค าสั่งนายทะเบยีนสหกรณ์ใหส้หกรณ์แกไ้ขข้อบกพร่อง  

     หมายถึง   กรรมการ หรือคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ผู้รับค าสั่ง      

ร่างตัวอย่างหนังสือ การร้องทุกขก์ล่าวโทษตามมาตรา 22(1) ประกอบมาตรา 133 (กรณีผู้ออกค าสั่งเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเอง) 

           (ลงชื่อ) ........................................................ 

(........................................................) 

สหกรณ์จังหวัด.................................... 

รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทน 

นายทะเบียนสหกรณ์ 
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ที่ ……….../...............                                         ส านักงานสหกรณ์จังหวัด......................... 
                                                                                                        เลขที.่........................................................  

               วันที่ ........................................................ 
เรื่อง   การร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน 
เรียน   ผู้ก ากับการสถานีต ารวจ........................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนาค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที.่.................................................  จ านวน 1 ฉบับ 
  2. ส าเนาค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที.่.................................................  จ านวน 1 ฉบับ 
  3. ส าเนาค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที.่.................................................  จ านวน 1 ฉบับ 
  4. ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ          จ านวน 2 ฉบับ 
  5. หนังสือมอบอ านาจ            จ านวน 1 ฉบับ 

  ด้วยข้าพเจ้า .......................................................................ต าแหน่ง......................................... ใน
ฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 2 ขอมอบอ านาจให้
.............................................ต าแหน่ง..................................... สังกัดส านักงาน.................................................มา
ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพ่ือด าเนินคดีกับ................................................... ซึ่งมีภูมิล าเนา บ้าน
เลขที.่...........................................ในความผิดฐานฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งสั่งการตามมาตรา 22 (1) และให้ได้รับโทษตามมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 และความผิดฐานขัดค าสั่งของเจ้าพนักงาน ซึ่งสั่งการตามอ านาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๖๘ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 
      
 
 
                 
                     
กลุ่ม............................ 
โทร. ........................... 
โทรสาร ...................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ………………… 
 

หมายเหตุ :  
 หมายถึง  ค าสั่งแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ ์
 หมายถึง  ค าสั่งมอบอ านาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ ์

ร่างตัวอย่างหนังสือ การร้องทุกขก์ล่าวโทษตามมาตรา 22(1) ประกอบมาตรา 133 (กรณีผู้ออกค าสั่งมอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ) 

           (ลงชื่อ) ........................................................ 

(........................................................) 

สหกรณ์จังหวัด.................................... 

รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทน 

นายทะเบียนสหกรณ์ 
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 หมายถึง  ค าสั่งนายทะเบยีนสหกรณ์ให้สหกรณแ์ก้ไขข้อบกพรอ่ง 
  หมายถึง  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ 
  หมายถึง  กรรมการ หรือคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ผู้รับค าสั่ง      
 
 ทั้งนี้ ยังมีค าสั่งอ่ืนๆ ที่ออกตามพ.ร.บ. สหกรณ์ฯ และเป็นค าสั่งทางปกครอง เช่น ค าสั่งเลิกสหกรณ์ ค าสั่ง
แต่งตั้งผู้ช าระบัญชี เป็นต้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงในโอกาสต่อไป    


