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ส่วนที่ 1
ลักษณะและแบบของคาสั่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 25391 มีวัตถุประสงค์ต้องการให้การปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีความเป็นกลาง และสามารถนากฎหมายฉบับนี้ไปปรับ
ใช้ได้กับกฎหมายอื่นๆ เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
สิ่งที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มุ่งหมายที่จะควบคุม คือ คาสั่งที่
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้สั่งการ แต่มิใช่ว่าทุกคาสั่งที่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้สั่งจะต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทุกเรื่อง ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 คือ การกาหนดกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติเฉพาะคาสั่งของหน่วยงานของรัฐที่มีผลเป็นการกระทบต่อ
สิทธิของคู่กรณีรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 เรียกว่า “คาสั่งทางปกครอง”
1.1 คาสั่งทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ได้กาหนดนิยามของคาสั่งทาง
ปกครองไว้ ซึ่งหมายความว่า
(1) การใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลใน
อันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจด
ทะเบียน แต่ไม่รวมถึงการออกกฎ
(2) การอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
เจ้าหน้าที่ หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อานาจทาง
ปกครองของรัฐในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม เช่น สภาทนายความ แพทยสภา ช่างรังวัดเอกชน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม กฎหมายเฉพาะที่มีหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายนั้นๆ อยู่ เช่น พระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) จะมีการกาหนดขอบเขตและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไว้อยู่แล้ว
การที่จะกาหนดให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายต่างๆ นาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไปใช้อาจทาให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ จึง
จาเป็นต้องบัญญัติกฎหมายในลักษณะที่เป็นการกาหนดมาตรฐานขึ้นเป็นเกณฑ์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557
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ต่างๆ จะนากฎหมายฉบับนี้ไปใช้ได้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายเหล่านั้นกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติต่ากว่าเกณฑ์ที่
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กาหนดไว้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการที่เจ้าหน้าที่
จะนาไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ยังได้กาหนดวิธีการแก้ไขเยียวยา
ความบกพร่องอันเกิดจาการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้ด้วย ทาให้เอกชนมีสิทธิอุทธรณ์หรือ
ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการพิจารณาทบทวน เพื่อให้การดาเนินการได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
1.2 แบบของคาสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้กาหนดหลักการว่า
คาสั่งทางปกครองจะทาเป็นหนังสือหรือทาด้วยวาจา หรือรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีความหมายที่ชัดเจนเพียง
พอที่จะเข้าใจได้ โดยทั่วไปแล้วคาสั่งทางปกครองจะทาเป็นหนังสือ แต่ในกรณีที่จาเป็นเร่งด่วนหรือโดยสภาพการณ์
คาสั่งทางปกครองอาจทาเป็นวาจาหรือรูปแบบอื่นก็ได้ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายเฉพาะระบุไว้ชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่
จะต้องทาคาสั่งในเรื่องใดเป็นหนังสือ เจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งจะต้องทาเป็นหนังสือเท่านั้น จะทาคาสั่งในรูปแบบอื่น
ไม่ได้ เพราะจะเป็นการขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจน
สาหรับคาสั่งทางปกครองนั้น อาจแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ
1.2.1 คาสั่งด้วยวาจา
โดยทั่วไปจะเป็นการทาคาสั่งในกรณีเร่งด่วน และมิได้มีสิ่งใดเป็นหลักฐาน เช่น การสั่งการของเจ้า
พนักงานจราจร การสั่งการของเจ้าหน้าที่ตารวจดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้ หากผู้รับคาสั่งร้องขอโดยมีเหตุอัน
สมควรภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่เจ้าหน้าที่มีคาสั่ง โดยขอให้ยืนยันเป็นหนังสือ เจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งต้องยืนยัน
คาสั่งนั้นเป็นหนังสือ ตามมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
1.2.2 คาสั่งเป็นหนังสือ
ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ คาสั่งทางปกครองที่ทาเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องมี
รายการ ดังต่อไปนี้
(1) วัน เดือน ปี ที่ทาคาสั่ง
(2) ชื่อและตาแหน่งผู้ทาคาสั่ง
ตามมาตรา 36
(3) ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่ง
(4) เหตุผล ซึ่งเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(4.1) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
ตามมาตรา 37
(4.2) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
(4.3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ
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การบังคับให้คาสั่งทางปกครองที่ทาเป็นหนังสือต้องแสดงเหตุผลเป็นการบังคับให้เจ้าหน้าที่
ระมัดระวังในการทาคาสั่งอันมีผลในทางป้องกันไม่ให้ใช้อานาจโดยไม่ชอบได้ อีกทั้งทาให้คู่กรณี2 ได้ทราบว่าตน
ได้รับการปฏิบัติโดยถูกต้องหรือไม่อันจะเป็นประโยชน์แก่การควบคุมทางกฎหมายโดยการพิจารณาทบทวนใน
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองต่อไป
อย่างไรก็ดี มาตรา 37 แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้กาหนดข้อยกเว้นในกรณีที่
ไม่ต้องจัดให้มีการให้เหตุผลไว้ 5 กรณี ดังนี้
(1) ผลของคาสั่งทางปกครองตรงตามคาขอของคู่กรณีและไม่กระทบสิทธิของบุคคลอื่น แต่หาก
ไปกระทบสิทธิของบุคคลอื่น เช่น การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขอเปิดกิจการสถานเริงรมย์ หรือขอตั้งโรงงาน ผู้
ออกคาสั่งต้องให้เหตุผลที่ทางการอนุญาตไว้ด้วย
(2) เหตุผลนั้นรู้อยู่โดยไม่จาต้องระบุอีก เช่น การยื่นขอคัดสาเนาทะเบียนบ้าน
(3) กรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา 32 แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
ก็ไม่จาเป็นต้องแจ้งเหตุผล แต่อาจให้เหตุผลในระเบียบภายในขององค์กรเองก็ได้
(4) การออกคาสั่งด้วยวาจา ซึ่งจะระบุเหตุผลไม่ได้โดยสภาพ
(5) กรณีเร่งด่วน หากระบุเหตุผลอาจทาให้การงานล่าช้า
ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะบังคับให้แสดงเหตุผลและกรณีมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้
ได้รับมอบหมายตามมาตรา 37 วรรคสอง จะต้องระบุเหตุผลไว้พร้อมกับคาสั่ง ซึ่งการไม่ให้เหตุผลย่อมเป็นการ
กระทาทีข่ ัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายคาสั่งดังกล่าวย่อมไม่มีผล
1.2.3 คาสั่งโดยวิธีอื่น
โดยหลักการแล้ว คาสั่งทางปกครองอาจเกิดขึ้นตามสภาพความจาเป็นแห่งสถานการณ์ แลผู้ทา
คาสั่งดังกล่าวไม่อาจทาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาได้ เช่น การให้สัญญาณมือของเจ้าพนักงานตารวจจราจร
สัญญาณธงของเจ้าหน้าที่การรถไฟ หรือเจ้าหน้าที่กรมท่า หรือสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟกระพริบของ
ประภาคาร ซึ่งโดยลักษณะเป็นคาสั่งประเภทหนึ่ง
1.3 ผลของคาสั่งทางปกครอง
มาตรา 42 แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ วางหลักไว้ชัดเจนว่า คาสั่งทางปกครองมีผลใช้ยัน
บุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป และคาสั่งดังกล่าวย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผล
โดยเงื่อนเวลา
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ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองฯ มาตรา 5 คู่กรณี หมายความว่า ผู้ยื่นคาขอหรือผูค้ ัดค้านคาขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะ
อยูใ่ นบังคับของคาสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของคาสั่งทางปกครอง
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คาสั่งทางปกครองที่มีข้อบกพร่องในวิธีพิจารณา หรือบกพร่องในแบบของคาสั่งทางปกครอง ย่อมไม่ทาให้
คาสั่งทางปกครองเป็นโมฆะ หรือเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น หากไม่กระทาผิดวิธีพิจารณา หรือขาดความชัดเจนใน
รูปแบบในสาระสาคัญ
สาหรับการแก้ไขข้อบกพร่องในคาสั่งทางปกครอง อาจแบ่งแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1.3.1 การแก้ไขคาสั่งทางปกครองที่มีข้อบกพร่องในวิธีพิจารณา
ขั้นตอนในการทาคาสั่งทางปกครอง ไม่ใช่เนื้อหาของคาสั่งทางปกครอง หากเนื้อของคาสั่งบกพร่องจะต้อง
เพิกถอนคาสั่งทางปกครองนั้นอย่างเดียว หากเนื้อถูกต้องแต่บกพร่องในเรื่องวิธีพิจารณา มาตรา 41 แห่งพ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กาหนดหลักเกณฑ์ให้แก้ไขข้อบกพร่องได้ 4 กรณี คือ
(1) การออกคาสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ออกเองไม่ได้ เว้นแต่จะมีคาขอนั้น ถ้าเจ้าหน้าที่ได้
ดาเนินการไปแล้วโดยยังไมมีผู้ขอ ข้อบกพร่องดังกล่าวอาจแก้ไขได้เมื่อมีผู้ยื่นคาขอให้กระทาโดยถูกต้อง เช่น ใน
หนังสือมอบอานาจขอนาเข้าวัตถุอันตราย ผู้รับมอบอานาจมาขออนุญาตนาเข้าจากเจ้าหน้าที่ แต่ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า วัตถุดังกล่าวจะต้องมีการขึ้นทะเบียนก่อนจึงจะนาเข้ามาได้ เจ้าหน้าที่อาจขึ้นทะเบียนให้โดยแจ้งให้ผู้รับ
มอบอานาจทาหนังสือมอบอานาจให้ถูกต้องในภายหลัง
(2) คาสั่งทางปกครองที่ไม่ระบุเหตุผลถือเป็นข้อบกพร่องสาคัญ หากเจ้าหน้าที่จัดให้มีเหตุผลใน
ภายหลังแล้ว คาสั่งทางปกครองนั้น ถือว่าสมบูรณ์
(3) คาสั่งทางปกครองที่ต้องรับฟังคู่กรณี แต่หากคาสั่งที่ออกมามีข้อบกพร่องโดยรับฟังน้อย
เกินไป ไม่มีเอกสารครบถ้วน หากภายหลังได้รับฟังแล้วและผลการพิจารณาไม่เปลี่ยนไปจากเดิม ถือว่าคาสั่งนั้น
ได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์แล้ว
(4) คาสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน หากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นให้ความ
เห็นชอบในภายหลัง ถือว่าคาสั่งนั้นได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์แล้ว
1.3.2 การแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องรูปแบบคาสั่งทางปกครอง
โดยหลักการแล้ว คาสั่งทางปกครองที่ไม่มีความชัดเจนเพียงพอจะต้องถือว่าเป็นโมฆะ เพราะผู้รับ
คาสั่งไม่อาจปฏิบัติตามได้ อย่างไรก็ดี หากคาสั่งทางปกครองมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดเล็กน้อยในเรื่องรูปแบบ
ของคาสั่ง มาตรา 43 แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ วางหลักว่าเจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ
ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานเพียงใดก็ตาม และถ้าได้แก้ไขเพิ่มเติมอย่างใดต้องแจ้งให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้
บุคคลเหล่านั้นสามารถอ้างอิงคาสั่งทางปกครองที่ถูกต้องต่อไป ฉะนั้น มาตรา 43 วรรคสอง จึงให้อานาจเจ้าหน้าที่
เรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งคาสั่งทางปกครอง เอกสาร หรือวัตถุอื่นใดที่ได้จัดทาขึ้นมาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมได้ และเพื่อมิ
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องหลงผิดในการใช้เอกสาร หรือวัตถุดังกล่าวต่อไป
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1.4 การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่
1.4.1 หลักทั่วไป
เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคาสั่งทางปกครองเมื่อใดและในชั้นใดก็ได้
ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการกาหนดให้อุทธรณ์หรือโต้แย้งตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือตามกฎหมาย
อื่นมาแล้วหรือไม่3 เว้นแต่จะเป็นคาสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ ที่มิได้ทาขึ้นเพราะการแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง หรือการข่มขู่ หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย การเพิกถอนจะต้องกระทาภายใน 90 วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิก
ถอนคาสั่งทางปกครองนั้น
โดยหลักแล้ว การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองจะต้องคานึงถึงความมั่นคงแห่งสิทธิที่เกิดขึ้นสืบ
เนื่องมาจากคาสั่งทางปกครอง และต้องปกป้องผู้ที่เชื่อโดยสุจริตในผลของคาสั่งทางปกครอง โดยพิจารณา
ประโยชน์ของผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครอง ผู้ได้รับผลกระทบจากคาสั่งทางปกครองและประโยชน์สาธารณะ
ประกอบ
1.4.2 การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจแบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ
(1) คาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและคาสั่งนั้นไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคาสั่ง
เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้นอาจเพิกถอนทั้งหมดและบางส่วน โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่
ย้อนหลังหรือให้มีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กาหนดก็ได้ ตามมาตรา 50 แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ
(2) การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและคาสั่งนั้นเป็นการให้เงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้แก่ผู้รับคาสั่ง เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้นอาจเพิก
ถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลัง หรือให้มีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่ง
ตามที่กาหนดก็ได้ แต่การเพิกถอนคาสั่งดังกล่าวจะต้องคานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่
ของคาสั่งทางปกครองนั้น กับสาธารณะประโยชน์ประกอบกัน ตามมาตรา 50 ประกอบกับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง
แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
(3) ในกรณีที่ผู้รับคาสั่งทางปกครองมีความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคาสั่งทางปกครอง ถ้า
ได้ประโยชน์อันเกิดจากคาสั่งทางปกครองนั้นหรือได้ดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้ว โดยไม่อาจแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะทาให้ผู้นั้นเสียหายเกินสมควร เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของ
เจ้าหน้าที่นั้น อาจจะไม่สามารถเพิกถอนคาสั่งทางปกครองนั้นย้อนหลังไปลบล้างคาสั่งเดิมได้ ตามมาตรา 50
ประกอบกับมาตรา 51 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
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อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 51 วรรคสาม แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองฯ ได้กาหนดให้
กรณีดังต่อไปนี้ผู้รับคาสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้
(ก) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง ข่มขู่
หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันมิชอบ
(ข) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งบอกไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสาคัญ
(ค) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคาสั่งทางปกครองในขณะที่ได้รับคาสั่ง
หรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
1.4.3 การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
คาสั่งทางปกครองแม้จะออกมาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่บางกรณีนั้นมีผลบังคับที่ไม่เหมาะสม
แก่สถานการณ์หรือมีเหตุการณ์สาคัญ การคงอยู่ของคาสั่งดังกล่าวย่อมไม่เกิดผลดี จึงจาเป็นต้องมีการเพิกถอน
คาสั่งทางปกครองนั้น การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย อาจแบ่งเป็น 3 กรณี คือ
(1) คาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคาสั่ง เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้นอาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลใน
อนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กาหนดไว้ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องทาคาสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาทานอง
เดียวกันอีก หรือการเพิกถอนคาสั่งนั้นไม่อาจทาได้เพราะเหตุอื่น แต่อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนคาสั่งที่มีลักษณะ
ดังกล่าว จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอกด้วย ตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ
(2) คาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคาสั่ง เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคต
ได้เมื่อเกิดกรณีตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังต่อไปนี้
(ก) มีกฎหมายกาหนดให้เพิกถอนได้ หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้
(ข) คาสั่งนั้นมีข้อกาหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติภายใน
กาหนดเวลา
(ค) มีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ
(ง) มีบทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเพิกถอนจะจากัดให้กระทาได้เท่าที่ผู้รับ
ประโยชน์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์
สาธารณะ
(จ) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือประชาชน
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(3) คาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน ให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่
แบ่งแยกได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้นอาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยให้มีผลย้อนหลัง
หรือไม่ย้อนหลัง หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งก็ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในการดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคาสั่ง
ทางปกครอง
(ข) ผู้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในการดาเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
คาสั่งทางปกครอง
1.5 การแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
นอกจากเจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งทางปกครองจะต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ที่
กล่าวมาแล้ว จะต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของศาลปกครองที่ 1/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการฟ้อง
คดีปกครอง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึง่ มีสาระสาคัญ คือ
1.5.1 จะต้องแจ้งสิทธิการฟ้องคดีปกครองตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
1.5.2 จะต้องแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคาสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 40 แห่งพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ
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ส่วนที่ 2
การใช้อานาจทางปกครองตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
2.1 นายทะเบียนสหกรณ์
ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) ให้อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และให้อานาจนายทะเบียนสหกรณ์ในการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นรองนายทะเบียน
สหกรณ์ มีอานาจหน้าที่ตามที่พ.ร.บ. สหกรณ์ฯ กาหนดหรือตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ซึ่งอานาจหน้าที่
ของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการดาเนินการอื่นใดตามที่พ.ร.บ. สหกรณ์ฯ นาย
ทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอานาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้
2.2 รองนายทะเบียนสหกรณ์
2.2.1 การแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์
ตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 130/2555 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้
อาศัยอานาจตามมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ. สหกรณ์ฯ แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้
(1) รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(2) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
(3) ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
(4) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2
(5) สหกรณ์จังหวัด
อย่างไรก็ดี ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.
2557 ได้ปรับปรุงโครงสร้างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานภายในราชการส่วนกลางของกรมส่งเสริมสหกรณ์
จึงไม่หน่วยงานสานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อีกต่อไป กรณีการแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์จาก
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และมอบอานาจให้ปฏิบัติการแทนนายะทะเบียนสหกรณ์ จึงไม่อาจ
ปฏิบัติได้ อานาจหน้าที่ในส่วนนี้ย่อมกลับไปที่นายทะเบียนสหกรณ์
ส่วนรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากสหกรณ์จังหวัดนั้น ในกรณีที่สหกรณ์จังหวัดไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ได้ ผู้รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัด เช่น หัวหน้ากลุ่มจัดตั้งและ
ส่งเสริมสหกรณ์ หรือหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรอง
นายทะเบียนสหกรณ์แทนสหกรณ์จังหวัดได้ เนื่องจากการแต่งตั้งให้สหกรณ์จังหวัดเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์
เป็นการแต่งตั้งโดยพิจารณาถึงตาแหน่งของผู้ที่จะทาหน้าที่เป็นสาคัญ อานาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์
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จึงไม่ใช่อานาจหน้าที่ที่มอบหมายให้แก่ตัวบุคคลที่ดารงตาแหน่งสหกรณ์จังหวัดเป็นการเฉพาะตัว ดังนั้น ผู้รักษา
ราชการแทนสหกรณ์จังหวัดจึงมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับสหกรณ์จังหวัดซึ่งตนแทน และรวมถึงอานาจหน้าที่ใน
ฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์สหกรณ์ด้วย ตามนัยหนังสือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/970
ลงวันที่ 29 กันยายน 2543
2.2.2 การมอบอานาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
ตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 131/2555 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้
อาศัยอานาจตามมาตรา 16 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. สหกรณ์ฯ มอบให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งตามคาสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 130/2555 มีอานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติในการปฏิบัติการแทนนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย ให้
กากับดูแลสานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ มีอานาจปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑.๑) ออกระเบียบ หรือคาสั่ง เพื่อให้มีการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์ตามมาตรา ๑๖ (๘)
(๑.๒) วินิจฉัยการตีความในข้อบังคับตามมาตรา ๔๕
(๑.๓) ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ตามอานาจหน้าที่ที่นายทะเบียนสหกรณ์ พึง
ปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เว้นแต่เรื่องที่เป็นนโยบายหรือเรื่องที่นายทะเบียนสหกรณ์ ได้
มอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์อื่น ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการแทนแล้ว
(๒) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ มีอานาจ
ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๒.๑) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดแผนดาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรม ของ
สหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๔ (๒) รวมทั้งกาหนดแบบการขอจดทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา ๓๕
(๒.๒) แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ตามมาตรา ๑๖ (๓) รวมทั้งกาหนดหน้าที่ของ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ตามมาตรา ๑๙
(๒.๓) ประกาศกาหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิกสมทบตามมาตรา ๔๑
(๒.๔) กาหนดแบบรายงานการชาระบัญชีตามมาตรา ๘๕ วรรคแรก หน้า ๓๙ เล่ม ๑๒๙
ตอนพิเศษ๕๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
(๒.๕) กาหนดอัตราเงินปันผลตามหุ้นซึ่งชาระแล้วสาหรับสหกรณ์ที่เลิกตามมาตรา ๘๖ (๒)
(๒.๖) กาหนดแบบคาขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใหม่โดยควบเข้ากันตามมาตรา ๙๓
(๒.๗) กาหนดวิธีการแบ่งแยกทรัพย์สิน ทุน ทุนสารอง หนี้สิ น สิทธิและความรับผิดของ
สหกรณ์ตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม
(๒.๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
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ทั้งนี้ ตามหลักการแล้วนายทะเบียนสหกรณ์จะมอบอานาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้ง
จากรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กากับดูแล และผู้อานวยการหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดตั้ง จดทะเบียน
และกากับดูแลสหกรณ์มีอานาจปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ แต่เนื่องจากมีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ซึ่งทาการปรับปรุงโครงสร้างกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และอยู่ระหว่างการออกคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ในส่วนนี้ในทางปฏิบัติ
จึงเป็นอานาจของนายทะเบียนสหกรณ์
(3) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีอานาจปฏิบัติการ
แทนนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเขตตรวจราชการ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๓.๑) ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พ้นจากตาแหน่ง ตามมาตรา ๒๒ (๔)
(๓.๒) แต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวตามมาตรา ๒๔
(๓.๓) แต่งตั้งสมาชิกสหกรณ์เป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์แทนตาแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา ๒๕
(๓.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(4) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ ๑ - ๒ หรือสหกรณ์จังหวัด มีอานาจปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ - ๒ หรือสานักงานสหกรณ์จังหวัด ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๔.๑) ส่งเสริมแนะนา และกากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น ตามมาตรา ๑๖ (๑)
(๔.๒) แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ตามมาตรา ๑๖ (๓)
(๔.๓) ออกคาสั่งให้มีการตรวจสอบ หรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดาเนินงาน หรือฐานะ
การเงินของสหกรณ์ตามมาตรา ๑๖ (๔)
(๔.๔) สั่งให้ระงับการดาเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์ กระทา
หรืองดเว้นกระทาการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสยหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิกตามมาตรา ๑๖ (๕)
(๔.๕) พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจการสหกรณ์ตามมาตรา ๑๙
(๔.๖) ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ปฏิบัติการตามมาตรา ๒๒
(๑) (๒) และ (๓)
(๔.๗) รับจดทะเบียนและออกใบสาคัญรับจดทะเบียนให้แก่สหกรณ์ตามมาตรา ๓๗ และแจ้ง
คาสั่งไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา ๓๘
(๔.๘) สั่งให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์แก้ไขหรือดาเนินการให้ถูกต้อง ในกรณีเห็นว่ารายการ ที่
เกี่ยวข้องกับคาขอหรือรายการในข้อบังคับสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นไม่ถูกต้อง หรือยังมิได้ดาเนินการ ตามมาตรา ๓๔
ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง หน้า ๔๐ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
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(๔.๙) แต่งตั้งผู้ชาระบัญชีตามมาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๗๕ วรรคสองและวรรคสาม
(๔.๑๐) สั่งเลิกสหกรณ์ตามมาตรา ๑๖ (๕) และมาตรา ๗๑
(๔.๑๑) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา ๑๖ (๖)
(๔.๑๒) สั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ มอบหมาย
เข้าช่วยเหลือดาเนินกิจการของสหกรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา ๒๓
(๔.๑๓) รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามมาตรา ๔๔
(๔.๑๔) ให้ความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับฝากเงินและให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
ตามมาตรา ๔๖ (๕), (๘)
(๔.๑๕) ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์ตามมาตรา ๔๗
(๔.๑๖) แจ้งและเรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามมาตรา ๕๕ วรรคแรกและวรรคท้าย
(๔.๑๗) ให้ความเห็นชอบซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอัน ทาให้เกิดความสะดวก หรือ
ส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ตามมาตรา ๖๒ (๖)
(๔.๑๘) รับและเก็บรักษาสาเนาทะเบียนสมาชิก สาเนาทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตามมาตรา ๖๔
(๔.๑๙) รับและเก็บรักษาสาเนารายงานประจาปีและงบดุลของสหกรณ์ตามมาตรา ๖๗
(๔.๒๐) รับทราบการเลิกสหกรณ์และปิดประกาศการเลิกสหกรณ์ตามมาตรา ๗๐
(๔.๒๑) ให้ความเห็นชอบการเลือกตั้งผู้ชาระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง
(๔.๒๒) จดทะเบียนผู้ชาระบัญชีและปิดประกาศชื่อผู้ชาระบัญชีตามมาตรา ๗๕ วรรคสี่
(๔.๒๓) กาหนดค่าตอบแทนของผู้ชาระบัญชีตามมาตรา ๗๕ วรรคท้าย
(๔.๒๔) รับวางเงินจากผู้ชาระบัญชีและจัดส่งเงินที่เจ้าหนี้ไม่รับให้สันนิบาตสหกรณ์ แห่ง
ประเทศไทยตามมาตรา ๘๔
(๔.๒๕) รับทราบรายงานของผู้ชาระบัญชีและสั่งให้ผู้ ชาระบัญชีแก้ไขข้อบกพร่อง ตาม
มาตรา ๘๕
(๔.๒๖) ให้ความเห็นชอบการโอนทรัพย์สินที่เหลือจากการชาระบัญชีในกรณีที่ไม่อาจ เรียก
ประชุมใหญ่ได้ตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง
(๔.๒๗) ให้ความเห็นชอบรายงานการชาระบัญชีของผู้ชาระบัญชีและถอนชื่อสหกรณ์ ออก
จากทะเบียนตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง
(๔.๒๘) รับมอบสมุดบัญชีและเอกสารที่ได้ ขาระบัญชีเสร็จแล้วจากผู้ ชาระบัญชีและรักษา
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 หากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ไม่เรียกอันเนื่องมาจากการ
ร้องขอของสมาชิกให้แยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๖ วรรคท้าย
(๔.๓๒) วินิจฉัยเรื่องขอแยกสหกรณ์ กรณีที่ประชุมใหญ่มีมติไม่เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ แต่
สมาชิกลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๗
(๔.๓๓) รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ตามมาตรา ๑๐๓
(๔.๓๔) รับจดทะเบียนเปลี่ยนฐานะจากกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์ตามมาตรา ๑๒๒
(๔.๓๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
2.3 ผู้ตรวจการสหกรณ์
ตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 131/2555 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้อาศัยอานาจ
ตามมาตรา 16 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. สหกรณ์ฯ มอบให้รองนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ ตาม
มาตรา 16 (3) ได้ และการทาหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ต้องเป็นไปตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่
8/2559 เรื่อง กาหนดอานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ เพื่อให้ทาหน้าที่ในการตรวจสอบ ป้องกันมิให้มีการ
กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์สหกรณ์ ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบสหกรณ์

13

ส่วนที่ 3
รูปแบบของคาสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
3.1 รูปแบบของคาสั่ง
การทาคาสั่งทางปกครองในรูปแบบหนังสือจาเป็นจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หรือไม่ ซึ่งตามระเบียบฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะวางหลักเกณฑ์ในการจัดทา
หนังสือของส่วนราชการให้เกิดความเป็นระเบียบและมีแบบแผนเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าใจได้ง่ายและสะดวกสาหรับการติดต่อ เนื้อหาสาระที่กาหนดจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับชนิดของหนังสือราชการ
รายละเอียดที่หนังสือแต่ละชนิดจะต้องมี รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ การส่ง การเก็บรักษา การ
ยืม การทาลายหนังสือ และมาตรฐานแบบพิมพ์และซองด้วย ในส่วนของรายละเอียดที่ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีฯ ได้กาหนดให้มีนั้นจะแตกต่างกันตามแต่ละชนิดของหนังสือ เช่น ในกรณีที่เป็นหนังสือภายนอก
จะต้องมีการระบุเลขที่ ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ วันเดือนปี ชื่อเรื่อง คาขึ้นต้น เรื่องที่อ้างถึง (ถ้ามี) สิ่งที่ส่งมา
ด้วย (ถ้ามี) ข้อความที่เป็นเนื้อหาสาระ คาลงท้าย ลงลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามในหนังสือ ตาแหน่ง ชื่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ และสาเนาส่ง (ถ้ามี)
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๑๖ กาหนดไว้ว่า กรณีหนังสือสั่งการที่เป็นคาสั่ง คือ บรรดา
ข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้กระดาษตราครุฑ โดยรายละเอียดดังนี้
(1) คาสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หรือตาแหน่งของผู้มีอานาจออกคาสั่ง
(2) ลงเลขที่ที่ออกคาสั่ง
(3) ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคาสั่ง
(4) ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคาสั่ง และอ้างถึงอานาจที่ให้ออกคาสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้วจึงลง
ข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ
(5) สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกคาสั่ง
(6) ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคาสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
(7) ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกคาสั่ง
ส่วนรายละเอียดที่พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กาหนดไว้ในการจัดทาคาสั่งทางปกครองเป็น
หนังสือ คือ
(1) วัน เดือน ปี ที่ทาคาสั่ง
(2) ชื่อและตาแหน่งผู้ทาคาสั่ง
(3) ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่ง
(4) เหตุผล ซึ่งเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(4.1) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
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(4.2) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
(4.3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายละเอียดตามที่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ และที่พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ กาหนดแล้ว จะเห็นได้ว่าส่วนที่ตรงกันคือ การะบุวันเดือนปี ชื่อและตาแหน่งของผู้ทาคาสั่ง และการลง
ลายมือชื่อ ซึ่งรายละเอียดดังกล่าว หากมีการกาหนดไม่ครบถ้วน เช่น ในกรณีที่เป็นคาสั่งที่มีเนื้อหาครบถ้วนอยู่
แล้วว่าให้ผู้รับคาสั่งต้องปฏิบัติเช่นใด เมื่อใด การไม่ลงวันที่ จะไม่มีผลทาให้คาสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพราะรายละเอียดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ไว้ให้อ้างอิงในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น สาหรับในกรณีที่
ไม่ได้ระบุชื่อ หรือตาแหน่งของผู้ทาคาสั่ง หากมีผลทาให้ผู้รับคาสั่งไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เพราะไม่ทราบว่าใคร
เป็นผู้สั่งการ กรณีนี้อาจทาให้คาสั่งเสียไปได้ แต่ในบางกรณีที่เป็นรู้กันอยู่โดยปริยายหรือการกาหนดไว้ไม่มี
ความสาคัญต่อการปฏิบัติ เช่น การอนุญาตให้คัดสาเนาทะเบียนบ้าน การระบุชื่อและตาแหน่งอาจไม่จาเป็น
สาหรับการลงลายมือชื่อ โดยทั่วไปแล้วเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ เพราะจะแสดงถึงความจริงจังว่าไม่มีการปลอมแปลง
เมื่อไม่มีการลงลายมือชื่อก็จะทาคาสั่งนั้นไม่สมบูรณ์ สาหรับรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กาหนดในระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีฯ เช่น ที่ เรื่อง คาขึ้นต้น อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย โทร. และสาเนาส่ง เป็นเพียงรายละเอียดที่ประสงค์
จะให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและสามารถติดต่อได้สะดวก ดังนั้น การระบุรายละเอียดดังกล่าวจึงเป็นเพียงความบกพร่อง
ในทางงานหนังสือ แต่จะไม่มีผลทาให้คาสั่งทางปกครองนั้นต้องเสียไปแต่อย่างใด
ในบางกรณีอาจมีการกาหนดแบบในการจัดทาคาสั่งปกครองไสโดยเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นการกาหนดโดย
กฎหมายแม่บทหรือกฎหมายลาดับรองก็ตาม เช่น การกาหนดแบบในอนุญาตหรือรับจดทะเบียนต่างๆ เป็นต้น
ในกรณีการจัดทาคาสั่งทางปกครองในเรื่องดังกล่าวก็จะต้องทาตามแบบที่กาหนดไว้นั้นด้วย
3.2 ร่างตัวอย่างของหนังสือสั่งการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
คาสั่งทางปกครองตามพ.ร.บ. สหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ที่ใช้กันเป็นประจาได้แก่ ได้แก่
(1) การสั่งการตามมาตรา 17 เช่น การเชิญให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ การสั่งให้
จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์
(2) การเพิกถอนมติที่ประชุม ตามมาตรา 20
(3) การร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 21
(4) การสั่งการตามมาตรา 22
ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทาร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการทาคาสั่ง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/13320 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการปฏิบัติกรณี
กระทาโดยทุจริตต่อสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
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ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการตามมาตรา 17 (ขอเชิญชี้แจงข้อเท็จจริง)

ที่ ……….../...............

สานักงานสหกรณ์จังหวัด......................
เลขที.่ ........................................................
วันที่ ........................................................

เรื่อง ขอเชิญชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
เรียน ..................................................
ด้วย......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 จึงขอเชิญท่าน
มาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี ............................................................... ต่อ.................................................
ณ......................................... ในวันที่ .......................................... เวลา ..........................น. หากท่านประสงค์จะ
อุทธรณ์หรือโต้แย้งคาสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคาสั่งดังกล่าวต่อ.................................ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่รับทราบคาสั่งนี้
อนึ่ง หากท่านไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง อาจถูกดาเนินการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542
จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการภายในกาหนดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
กลุ่ม............................
โทร. ...........................
โทรสาร ......................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ …………………
หมายเหตุ :
 หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ , ผู้ตรวจสอบกิจการ,ผู้จดั การ,เจ้าหน้าที่,สมาชิก
 หมายถึง ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นพฤติการณ์หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการดาเนินการที่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ์ หรือเหตุอื่น ซึ่งอาจเป็นการดาเนินการหรืองดเว้นการดาเนินการที่ไม่ชอบ
แต่ข้อเท็จจริงนั้นไม่ชัดแจ้ง ไม่สามารถพิจารณาได้
 หมายถึง ระบุประเด็นตาม 2
 หมายถึง ผู้ออกคาสั่ง ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
 หมายถึง สถานที่ชี้แจง
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ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการตามมาตรา 17 (ให้จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน)

ที่ ……….../...............

สานักงานสหกรณ์จังหวัด......................
เลขที.่ ........................................................
วันที่ ........................................................
เรื่อง ขอให้จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานสหกรณ์/รายงานการประชุม
เรียน ............................................................................
ด้วย..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
จึง
ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานสหกรณ์/รายงานการประชุม ประกอบด้วย 
1............................................................................................................................. ............
2............................................................................................................................. ............
ฯลฯ
ณ..............................................ภาย ในวันที่ .................................. เวลา ......................น. หากท่านประสงค์จะ
อุทธรณ์หรือโต้แย้งคาสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคาสั่งดังกล่าวต่อ.................................................ภายใน 15
วันนับแต่วันที่รับทราบคาสั่งนี้
อนึ่ง หากท่านไม่จัดส่งเอกสารตามที่ระบุ อาจถูกดาเนินการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542
จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการภายในกาหนดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
กลุ่ม............................
โทร. ...........................
โทรสาร ......................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ …………………
หมายเหตุ :
 หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์/ ผูต้ รวจสอบกิจการ/ ผู้จัดการ/ จ้าหน้าที/่ สมาชิก
 หมายถึง ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นพฤติการณ์หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการดาเนินการที่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสหกรณ์ หรือเหตุอื่น ซึ่งอาจเป็นการดาเนินการหรืองดเว้นการดาเนินการทีไ่ ม่ชอบ แต่ข้อเท็จจริงนั้น
ไม่ชัดแจ้ง ไม่สามารถพิจารณาได้
 หมายถึง ระบุประเด็นตาม 2
 หมายถึง สถานที่จัดส่งเอกสาร
 หมายถึง ผู้ออกคาสั่ง ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
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ร่างตัวอย่างหนังสือ การร้องทุกข์กล่าวโทษตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 130 (กรณีผู้ออกคาสัง่ เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเอง)

ที่ ……….../...............

สานักงานสหกรณ์จังหวัด......................
เลขที.่ ........................................................
วันที่ ........................................................

เรื่อง ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน
เรียน ผู้กากับการสถานีตารวจ...........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ .......................................
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาหนังสือ......................... ................................................
จานวน 1 ฉบับ
ด้วยข้าพเจ้า ................................................................ตาแหน่ง................................................
สังกัดสานักงานสหกรณ์จังหวัด................... ในฐานะ....................ขอร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อดาเนินคดีกับ............................................................................................................................................ ซึ่งมี
ภูมิลาเนา บ้านเลขที่ .........................................................ในความผิดฐาน......................... ตามคาสั่ง ของ
...............................................ซึ่งสั่งการตามมาตรา 17 และให้ได้รับโทษตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และความผิดฐานขัดคาสั่งของเจ้าพนักงาน ซึ่งสั่งการตามอานาจที่มีกฎหมายให้ไว้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
กลุ่ม............................
โทร. ...........................
โทรสาร ......................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ …………………
หมายเหตุ :
 หมายถึง
 หมายถึง
หมายถึง
 หมายถึง
 หมายถึง
 หมายถึง

คาสั่งแต่งตั้งผู้ออกคาสั่ง (เช่น คาสัง่ แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์, คาสั่งแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์)
หนังสือสั่งการให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือจัดส่งเอกสาร
ฐานะของผู้ออกคาสั่ง (เช่น ผู้ตรวจการสหกรณ์, รองนายทะเบียนสหกรณ์)
ผู้ที่รับคาสั่ง (เช่น คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์/ ผู้ตรวจสอบกิจการ/ ผู้จัดการ/ เจ้าหน้าที/่ สมาชิกสหกรณ์)
ที่อยู่ หรือสถานที่ทางาน ของผู้ที่รับคาสั่ง
ไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน/รายงานการประชุม
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ร่างตัวอย่างหนังสือ การร้องทุกข์กล่าวโทษตามมาตรา 17 ประกอบมาตรา 130 (กรณีผู้ออกคาสัง่ มอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ)

ที่ ……….../...............

สานักงานสหกรณ์จังหวัด.........................
เลขที.่ ........................................................
วันที่ ........................................................

เรื่อง การร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
เรียน ผู้กากับการสถานีตารวจ...........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ................................................ จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนาหนังสือ................................................................................... จานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือมอบอานาจ
จานวน 1 ฉบับ
ด้วยข้าพเจ้า .......................................................................ตาแหน่ง......................................... ใน
ฐานะ................................ ขอมอบอานาจให้.............................................. ตาแหน่ง.................................. สังกัด
สานักงานสหกรณ์จังหวัด ..........................................................มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อ
ดาเนินคดีกับ............................................................. ซึ่งมีภูมิลาเนา บ้านเลขที่...................................
ในความผิดฐาน.......................................................................ตามคาสั่งของ...............................ซึ่งสั่งการ
ตามมาตรา 17 และให้ได้รับโทษตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.254๒ และความผิดฐานขัด
คาสั่งของเจ้าพนักงาน ซึ่งสั่งการตามอานาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๖๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง........................................................
กลุ่ม............................
โทร. ...........................
โทรสาร ......................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ …………………
หมายเหตุ :
 หมายถึง
 หมายถึง
 หมายถึง
 หมายถึง
 หมายถึง
 หมายถึง
 หมายถึง

คาสั่งแต่งตั้งผู้ออกคาสั่ง (เช่น คาสั่งแต่งตั้งผูต้ รวจการสหกรณ์, คาสั่งแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์)
สาเนาบัตรประจาตัวผู้มอบอานาจ และผูร้ ับมอบอานาจ อย่างละ 1 ฉบับ
หนังสือสั่งการให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือจัดส่งเอกสาร
ฐานะของผู้ออกคาสั่ง (เช่น ผู้ตรวจการสหกรณ์, รองนายทะเบียนสหกรณ์)
ผู้ที่รับคาสั่ง (เช่น คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์/ ผู้ตรวจสอบกิจการ/ ผู้จัดการ/ เจ้าหน้าที/่ สมาชิกสหกรณ์)
ที่อยู่ หรือสถานที่ทางาน ของผู้ที่รับคาสั่ง
ไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน/รายงานการประชุม
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ร่างตัวอย่างหนังสือมอบอานาจ

หนังสือมอบอานาจ
สานักงานสหกรณ์จังหวัด........................................
เลขที่ .....................................................................
วันที่.........................................................
ด้วยข้าพเจ้า................................................................. ตาแหน่ง.......................................... ใน
ฐานะ.......................................ขอมอบอานาจให้.................................... ตาแหน่ง .................................... สังกัด
สานักงานสหกรณ์จังหวัด ........................................................ มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานี
ตารวจ........................................ เพื่อให้ดาเนินคดีกับ .................................................... ซึ่งมีภูมิลาเนา
บ้านเลขที่ .......................... ในฐานความผิด..................................ตามคาสั่งของ.................................
ซึ่งสั่งการตามมาตรา............แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542และความผิดฐานขัดคาสั่งของเจ้าพนักงาน ซึ่ง
สั่งการตามอานาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘
ลงชื่อ ...................................................ผู้มอบอานาจ
(...................................................)
ลงชื่อ ...................................................ผู้รับมอบอานาจ
(.....................................................)
ลงชื่อ ...................................................พยาน
(...................................................)
ลงชื่อ ...................................................พยาน
(...................................................)

หมายเหตุ :
 หมายถึง ฐานะของผู้ออกคาสั่ง (เช่น ผู้ตรวจการสหกรณ์/ รองนายทะเบียนสหกรณ์/ นายทะเบียนสหกรณ์)
 หมายถึง ผู้ที่รับคาสั่ง (เช่น กรรมการ/ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์/ ผู้ตรวจสอบกิจการ/ ผูจ้ ัดการ/ เจ้าหน้าที/่ สมาชิก
สหกรณ์)
 หมายถึง ที่อยู่ หรือสถานที่ทางาน ของผู้ที่รับคาสั่ง
 หมายถึง กรณีความผิดตามมาตรา 17, 18, 21 หรือ 22
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ร่างตัวอย่างคาสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมตามมาตรา 20

คาสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์
ที่ ……….../..............
เรื่อง เพิกถอนมติที่ประชุม.....................................
------------------------------------------------------------ด้วยได้รับรายงานจากผู้ตรวจการสหกรณ์ว่า สหกรณ์......................................................จากัด
โดยที่ประชุม.................................. เมื่อวันที่............................................ระเบียบวาระที่................................ ได้
มีมติ............................................................................................................................................................
รองนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า......................................................................
ดังนั้น มติที่ประชุมดังกล่าวจึงเป็นการฝ่าฝืน....................................................................................................
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่.............................................จึงเพิกถอนมติที่ประชุม.....................ของ
สหกรณ์.....................................จากัด เมื่อวันที่..........เดือน..............พ.ศ. ...........ระเบียบวาระที่..................
ทั้งนี้ หากท่านประสงค์อุทธรณ์หรือโต้แย้ งคาสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์ห รือโต้แย้งคาสั่งดังกล่ าวต่อ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับทราบคาสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่.............เดือน....................พ.ศ.......................
ลงชื่อ............................................................
(..........................................................)
สหกรณ์จังหวัด............................................
รองนายทะเบียนสหกรณ์
หมายเหตุ :
 หมายถึง ที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
 หมายถึง มติในเรื่องใดๆ ที่ประสงค์จะเพิกถอน (เช่น การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ/ การกาหนดระเบียบ หรือลงมติ โดย
ไม่มีอานาจ)
 หมายถึง บรรยายข้อเท็จจริง และเหตุที่จะต้องเพิกถอนมติโดยสรุป
 หมายถึง อ้างอิงว่าฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ในข้อใด
 หมายถึง คาสั่งแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์
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ร่างตัวอย่างหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 21

ที่ ……….../...............

สานักงานสหกรณ์จังหวัด.........................
เลขที่ .........................................................
วันที่ ........................................................

เรื่อง ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
เรียน ผู้กากับการสถานีตารวจ...........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
จานวน 1 ฉบับ
๒. สาเนาข้อบังคับสหกรณ์
จานวน ๑ ชุด
๓. สาเนาใบสาคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ..........................
จานวน 1 ฉบับ
๕. สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จานวน 2 ฉบับ
๖. หนังสือมอบอานาจ 
จานวน 1 ฉบับ
ด้วยข้าพเจ้า............................................................... ตาแหน่ง................................................. ใน
ฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ได้มอบอานาจให้........................................ ตาแหน่ง..................................
สังกัดสานักงานสหกรณ์จังหวัด ..........................................................มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อให้ดาเนินคดีกับ.............................................. มีภูมิลาเนา บ้านเลขที่.......................................................
กรณี.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ............................................................
(..........................................................)
สหกรณ์จังหวัด............................................
รองนายทะเบียนสหกรณ์
กลุ่ม............................
โทร. ...........................
โทรสาร ......................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ …………………
หมายเหตุ :
 หมายถึง คาสั่งแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์
 หมายถึง หากไม่มีการมอบอานาจให้ตัดข้อความดังกล่าวทิ้ง
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 หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ที่ทาให้สหกรณ์เสียหาย
 หมายถึง อธิบายเหตุที่จะต้องมาร้องทุกข์กล่าวโทษแทนสหกรณ์ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าความเสียหาย
(2) ผู้ที่กระทาให้เกิดความเสียหาย
(3) พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหาย (4) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(5) เหตุที่สหกรณ์ไม่ร้องทุกข์ จนทาให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ต้องร้องทุกข์กล่าวโทษแทน
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ร่างตัวอย่างหนังสือขอให้อัยการดาเนินคดีแทน ตามมาตรา 21 (กรณีดาเนินคดีแพ่ง)

ที่ ……….../...............

สานักงานสหกรณ์จังหวัด......................
เลขที่ ........................................................
วันที่ ........................................................
เรื่อง ขอมอบให้พนักงานอัยการฟ้องร้องดาเนินคดีกับ.....................................................................
เรียน อัยการจังหวัด.............................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายการพร้อมเอกสารประกอบ
ด้วยปรากฏว่าสหกรณ์................................................ จากัด ซึ่งได้รับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เลขทะเบียนสหกรณ์ท.ี่ ..................................อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในการดาเนินกิจการสหกรณ์
ดังกล่าว มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดาเนินการ โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...................
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์จังหวัด............................ ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์
พิจารณาแล้วเห็นว่า หากไม่ดาเนินคดีแทนสหกรณ์ จะทาให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย จึงมอบให้พนักงานอัยการ
จังหวัด.................................................... เป็นผู้ฟ้องร้องดาเนินคดีตลอดจนรับว่าต่างให้สหกรณ์ ตามมาตรา 21
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ดังมีรายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ............................................................
(..........................................................)
สหกรณ์จังหวัด............................................
รองนายทะเบียนสหกรณ์
กลุ่ม............................
โทร. ...........................
โทรสาร ......................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ …………………
หมายเหตุ :
 หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ที่ทาให้สหกรณ์เสียหาย
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 หมายถึง อธิบายเหตุที่จะต้องมาร้องทุกข์กล่าวโทษแทนสหกรณ์ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าความเสียหาย
(2) ผู้ที่กระทาให้เกิดความเสียหาย
(3) พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
(4) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(5) เหตุที่สหกรณ์ไม่ฟ้องคดี จนทาให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ต้องฟ้องคดีแทน

บัญชีรายการเอกสารประกอบ
ที่

รายการเอกสาร

1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
2 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์
3 สาเนาใบสาคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
4 สาเนาข้อบังคับของสหกรณ์
5 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สหกรณ์จังหวัด)
6 ใบแต่งทนายความ
7 รายชื่อและแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ของคณะกรรมการดาเนินการและผู้จัดการสหกรณ์
8 สาเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ต้องดาเนินคดีแทนสหกรณ์
8.1 สาเนาคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์
8.2 สาเนารายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจการสหกรณ์
8.3 สาเนาหนังสือสั่งให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
9 สรุปรายงานข้อเท็จจริงเป็นขั้นตอน พร้อมเอกสารประกอบในการดาเนินคดี
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ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามมาตรา 22 (1)

คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
ที.่ .............../...............
เรื่อง ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
-------------------------------------------ด้วยได้รับรายงานผลตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์............................จากัด ซึง่
ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้เข้าทาการตรวจสอบ ระหว่างวันที่.......................................................พบว่า สหกรณ์มี
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับกิจการและฐานะการเงิน ดังนี้
...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 (1) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
ประกอบกับคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ .....................................................และคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่
…………………...............................…จึงให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์......................................จากัด
ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคาสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคาสั่งต่อคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่ง
อนึ่ง การไม่แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวข้างต้น อาจถูกพิจารณาดาเนินการตามมาตรา 22 (2) – (4)
หรือตามมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
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สั่ง ณ วันที่.................เดือน........................พ.ศ.............
(ลงชื่อ) ........................................................
(........................................................)
สหกรณ์จังหวัด....................................
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทน

หมายเหตุ :

ยนสหกรณ์
 หมายถึง บรรยายข้อเท็จจริง กรณี คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์กระทาการหรืนายทะเบี
องดเว้นกระท
าการในการปฏิบตั ิ หน้าที่
ของตน จนทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การ
บัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ
 หมายถึง คาสั่งแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์
 หมายถึง คาสั่งมอบอานาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
 หมายถึง รายละเอียดวิธีการแก้ไข พร้อมระยะเวลาแก้ไขให้แล้วเสร็จ
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ร่างตัวอย่างหนังสือ การร้องทุกข์กล่าวโทษตามมาตรา 22(1) ประกอบมาตรา 133 (กรณีผู้ออกคาสั่งเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเอง)

ที่ ……….../...............

สานักงานสหกรณ์จังหวัด......................
เลขที.่ ........................................................
วันที่ ........................................................

เรื่อง ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน
เรียน ผู้กากับการสถานีตารวจ...........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ .......................................
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่........................................
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่........................................
จานวน 1 ฉบับ
ด้วยข้าพเจ้า ................................................................ตาแหน่ง................................................ ใน
ฐานะรองนายทะเบี ยนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 – 2 ขอร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดาเนินคดีกับ............................................................................................ ซึง่
มีภูมิลาเนา บ้านเลขที่ .................................ในความผิดฐานฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่ง
การ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งสั่งการตามมาตรา 22 (1) และให้ได้รับโทษตามมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 และความผิดฐานขัดคาสั่งของเจ้าพนักงาน ซึ่งสั่งการตามอานาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ........................................................
(........................................................)
สหกรณ์จังหวัด....................................
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทน
กลุ่ม............................
โทร. ...........................
โทรสาร ......................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ …………………
หมายเหตุ :
 หมายถึง
 หมายถึง
หมายถึง
 หมายถึง

นายทะเบียนสหกรณ์

คาสั่งแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์
หนังสือมอบอานาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
กรรมการ หรือคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ผู้รับคาสั่ง
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ร่างตัวอย่างหนังสือ การร้องทุกข์กล่าวโทษตามมาตรา 22(1) ประกอบมาตรา 133 (กรณีผู้ออกคาสั่งมอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ)

ที่ ……….../...............

สานักงานสหกรณ์จังหวัด.........................
เลขที.่ ........................................................
วันที่ ........................................................

เรื่อง การร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
เรียน ผู้กากับการสถานีตารวจ...........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที.่ ................................................. จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที.่ ................................................. จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที.่ ................................................. จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จานวน 2 ฉบับ
5. หนังสือมอบอานาจ
จานวน 1 ฉบับ
ด้วยข้าพเจ้า .......................................................................ตาแหน่ง......................................... ใน
ฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 2 ขอมอบอานาจให้
.............................................ตาแหน่ง..................................... สังกัดสานักงาน.................................................มา
ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดาเนินคดีกับ................................................... ซึ่งมีภูมิลาเนา บ้าน
เลขที.่ ...........................................ในความผิดฐานฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งสั่งการตามมาตรา 22 (1) และให้ได้รับโทษตามมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 และความผิดฐานขัดคาสั่งของเจ้าพนักงาน ซึ่งสั่งการตามอานาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๖๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ........................................................
(........................................................)
กลุ่ม............................
โทร. ...........................
โทรสาร ......................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ …………………

สหกรณ์จังหวัด....................................
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์

หมายเหตุ :
 หมายถึง คาสั่งแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์
 หมายถึง คาสั่งมอบอานาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์
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 หมายถึง คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
 หมายถึง สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ
 หมายถึง กรรมการ หรือคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ผู้รับคาสั่ง

ทั้งนี้ ยังมีคาสั่งอื่นๆ ที่ออกตามพ.ร.บ. สหกรณ์ฯ และเป็นคาสั่งทางปกครอง เช่น คาสั่งเลิกสหกรณ์ คาสั่ง
แต่งตั้งผู้ชาระบัญชี เป็นต้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงในโอกาสต่อไป
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