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บทคดัย่อ 

 วทิยานิพนธ์น้ีมุ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของสมาชิก
สหกรณ์ในการมีส่วนร่วมบริหารงานสหกรณ์ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 จากการศึกษา
พบวา่ พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 ไม่ไดก้  าหนดสภาพบงัคบัให้ผูซ่ึ้งประสงคจ์ะเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึนเขา้มาเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อร่วมในการประชุมใหญ่คร้ังแรกของการจดัตั้ง
สหกรณ์ จึงก่อใหเ้กิดปัญหาสมาชิกสหกรณ์ไม่เป็นไปตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนดกรณีขา้งตน้จึง
ไม่อาจประชุมใหญ่ไดท้  าให้สหกรณ์ขาดความเช่ือถือจากสมาชิกและไม่ไดก้  าหนดการขาดจากการ
เป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสหกรณ์ไวแ้ละไม่ไดก้  าหนดมาตรการลงโทษผูไ้ม่ปฏิบติัตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์อีกทั้งกฎหมายดงักล่าวไดก้ าหนดตดัสิทธิการลงคะแนนของสมาชิกสหกรณ์
กรณีผูไ้ม่เขา้ร่วมประชุมใหญ่และไม่ไดก้  าหนดอ านาจหนา้ท่ีของสมาชิกในการร้องทุกข์หรือฟ้อง
คดีอาญากรณีผูแ้ทนของสหกรณ์ไม่ปฏิบติัตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ จากการศึกษาเห็นควรให้
ก าหนดผูซ่ึ้งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึนจะตอ้งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ด้วย 
เพื่อให้มีสิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดกับสหกรณ์ เม่ือได้มีการจดัตั้ งสหกรณ์แล้วเห็นควรให้มี
มาตรการในการขาดสมาชิกภาพไวใ้นพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 แทนท่ีจะใหส้หกรณ์แต่ละ
ท่ีก าหนดกนัเองเพื่อใหก้ฎหมายเป็นแนวทางปฏิบติัและเป็นมาตรฐานกลาง และเห็นควรให้ก าหนด
บทลงโทษหรือตดัสิทธิส าหรับสมาชิกท่ีไม่ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ และเพิ่มสิทธิ
ลงคะแนนเสียงส าหรับสมาชิกผูไ้ม่เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อให้มีสิทธิในการด าเนินกิจการของ
สหกรณ์ นอกจากนั้นควรก าหนดให้สมาชิกสหกรณ์เป็นผูเ้สียหายในการร้องทุกข์แทนผูแ้ทน
สหกรณ์กรณีไม่ปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกมีอ านาจในการฟ้องร้องผูแ้ทน
สหกรณ์และบุคคลภายนอก 
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ABSTRACT 

 This thesis aims to study problems and impediments related to authority and function of 
member of cooperative in participation in cooperative administration subject to the Cooperative 
Act, B.E. 2542 (1999). From the study, it was found that the Cooperative Act, B.E. 2542 (1999) 
did not stipulate sanctions for intended person to be an incorporated cooperative member in order 
to be the member of cooperative for participating in first general meeting of cooperative 
incorporation; therefore, this caused problems of cooperative member not in compliance with the 
number required by law; in such case, the general meeting could not be opened, affecting 
cooperative to be lacking in reliability from member, and the Act did not stipulate absence of 
membership of cooperative member and did not stipulate penalty measures against person not 
complying with regulations. The articles of cooperative, as well as, such laws stipulated to debar 
for voting of cooperative member in case there were members not participating in general 
meeting and did not stipulate authority and function of member in submitting a petition or 
prosecution in case an agent of cooperative did not comply with cooperative objective. From the 
study, it suggested that there should be stipulation that an intended person to be incorporated as a 
cooperative member had to be member of cooperative for holding the rights, responsibilities and 
liabilities with cooperative. When cooperative was incorporated, it should be measures of absence 
of membership in the Cooperative Act, B.E. 2542 (1999) instead of stipulating by each 
cooperative for such laws to be guidelines and common standards, and there should be a 
stipulation of penalty or debarring for member not complying with regulations and articles of 
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cooperative and adding rights to vote for member not participating in general meeting to have the 
rights in operating cooperative. In addition, there should be a stipulation for member being 
injured person in submitting petition on behalf of cooperative agent in case there was an violation 
in cooperative objective to allow member to be authorized in prosecution against cooperative 
agent and third person. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


