
7.คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การนําเงนิของสหกรณ์ไปลงทนุโดยซือ้หุน้ของสถาบนัอืน่ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
การลงทนุของสหกรณ์ตามมาตรา 62 (6) แหง่พระราชบญัญัตสิหกรณ์พ.ศ. 2542 
(http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) กําหนดใหส้หกรณ์ซือ้หุน้ของสถาบนัทีป่ระกอบธรุกจิอนัทําใหเ้กดิความ
สะดวกหรอืสง่เสรมิความเจรญิแกก่จิการของสหกรณ์โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ประกอบกับกรมสง่เสรมิ
สหกรณ์ไดกํ้าหนดแนวทางปฏบิัตัไิวด้งันี ้
(http://webhost.cpd.go.th/rlo/download/Inspectors_Manual/guidelines_investment.PDF) 
 
นยิามความหมายของคําวา่ :- 
 
 
 สถาบนัหมายถงึนติบิคุคลตามกฎหมายทีจั่ดตัง้ไวก้อ่นทีส่หกรณ์จะมกีารขอความเห็นชอบ 
 ซือ้หุน้หมายถงึการซือ้หุน้ของสถาบนัทีม่ทีนุซึง่แบง่เป็นหุน้ 
 ความสะดวกหมายถงึธรุกจิของสถาบนัดงักลา่วทําใหก้จิการของสหกรณ์เกดิความสะดวกอย่างไรซึง่สหกรณ์จะตอ้ง
ชีแ้จงเพือ่ประกอบการพจิารณาใหช้ดัเจน 
 ความเจรญิหมายถงึธรุกจิของสถาบนัดงักลา่วทําใหก้จิการของสหกรณ์มคีวามเจรญิกา้วหนา้อยา่งไรซึง่สหกรณ์จะตอ้ง
ชีแ้จงเพือ่ประกอบการพจิารณาใหช้ดัเจน 
 
 
ดงันัน้สหกรณ์ทีป่ระสงคล์งทนุซือ้หุน้ของสถานประกอบธรุกจิอนัทําใหเ้กดิความสะดวกหรอืสง่เสรมิความเจรญิแกก่จิการของ
สหกรณ์จะตอ้งพจิารณาถงึ 
 
          1) สภาพคลอ่งของสหกรณ์วา่หากสหกรณ์มคีวามจําเป็นใชเ้งนิสดในการดําเนนิธรุกจิจะตอ้งสามารถขายหุน้ดงักลา่วได ้
เพือ่นําเงนิสดมาใชใ้นการดําเนนิธรุกจิตอ่ไป 
 
          2) ความมั่นคงของสถานประกอบธรุกจิดงักลา่วจะตอ้งมกีารดําเนนิงานทีม่ั่นคงเพือ่ทีส่หกรณ์จะไดรั้บคนืเงนิทนุทีล่งไป
มฉิะนัน้จะกระทบถงึฐานะการเงนิและการดําเนนิงานของสหกรณ์ 
 
          3) ผลตอบแทนของหุน้จะตอ้งมอีตัราผลตอบแทนจากการลงทนุซือ้หุน้ดงักลา่วจะตอ้งมากกวา่ตน้ทนุทางการเงนิเฉลีย่
ของสหกรณ์เพือ่ทีส่หกรณ์จะไดม้รีายไดจ้ากการลงทนุทีคุ่ม้คา่ 
 
การเสนอเรือ่งขอความเห็นชอบนัน้สหกรณ์ตอ้งนําเสนอเรือ่งเกีย่วกบัการนําเงนิของสหกรณ์ไปลงทนุตอ่ทีป่ระชมุใหญเ่พือ่
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบเป็นคราวๆเมือ่ทีป่ระชมุใหญใ่หค้วามเห็นชอบแลว้ใหส้หกรณ์สง่คํารอ้งขอนําเงนิของสหกรณ์ไปลงทนุ
โดยซือ้ห◌้นุของสถาบนัอืน่พรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณาณสํานักงานสหกรณ์จังหวดัในกรณีตัง้อยูส่ว่นภมูภิาคสว่นในกรณี
ตัง้อยู่กรุงเทพมหานครใหส้ง่ไดท้ีส่าํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการ
คนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 
 
 2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื
ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 



 4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวนัทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตท่ีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 เลขที ่20 
อาคารกรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ชัน้ 3 ถนนพชิยัเขตดสุติ
กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์10200 โทรศพัท ์0 2241 5902, 
0 2241 5903 
โทรสาร 0 2243 3194 ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_cpoa1@cpd.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 เลขที ่352 
ถนนสหีบรุานุกจิแขวงมนีบรุเีขตมนีบรุกีรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย ์10510  โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 
0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230  ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_cpoa2@cpd.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :5 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่คําขอความเห็นชอบนําเงนิของสหกรณ์ไปลงทนุโดยซือ้หุน้
ของสถาบนัอืน่พรอ้มเอกสารหลกัฐานและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบ
ความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้ความและเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืสว่นภมูภิาคสาํนักงาน
สหกรณ์จังหวดั / กรุงเทพมหานครสาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2)) 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

2) การพจิารณา 
- พจิารณาวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องการนําเงนิของสหกรณ์
ไปลงทนุซือ้หุน้ของสถาบนัอืน่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
กฎหมาย 
- พรอ้มทัง้จัดทําเอกสารเพือ่เสนออนุมัตลิงนาม 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืสว่นภมูภิาคสาํนักงาน
สหกรณ์จังหวดั / กรุงเทพมหานครสาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2)) 

3 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามและออกเอกสารการนําเงนิของ
สหกรณ์ไปลงทนุโดยซือ้หุน้ของสถาบนัอืน่ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืสว่นภมูภิาคสาํนักงาน
สหกรณ์จังหวดั / กรุงเทพมหานครสาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2)) 

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืสหกรณ์ (คําขอนําเงนิของสหกรณไ์ปลงทนุโดยซือ้หุน้ของ
สถาบนัอืน่) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

สําเนารายงานการประชุมใหญค่ราวทีอ่นุมตัหิรอืเห็นชอบให้
สหกรณนํ์าเงนิไปลงทุน 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา2ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัการลงทนุ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา2ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

เหตผุลทีต่อ้งการนําเงนิไปลงทุนและทีม่าของเงนิทีนํ่าไปลงทนุ 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุใชใ้นกรณีผูย้ืน่คําขอไม่สามารถมายืน่คําขอทีห่น่วยงานได ้
ดว้ยตนเอง) 

- 

6) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการคร ัง้ทีม่มีตมิอบ
อํานาจใหผู้แ้ทนสหกรณย์ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 

(หมายเหต:ุ (เลขที ่20 อาคารกรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ชัน้ 3 ถนนพชิยัเขตดสุติกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์
10200 โทรศพัท ์0 2241 5902, 0 2241 5903 โทรสาร 0 2243 3194  ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_cpoa1@cpd.go.th)) 

2) สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
(หมายเหต:ุ (เลขที ่352 ถนนสหีบรุานุกจิแขวงมนีบรุเีขตมนีบรุกีรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์10510  โทรศพัท ์0 
2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770  โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th )) 
 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
3) สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั 

(หมายเหต:ุ (ณสาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทีย่ืน่คําขอ)) 
4) ศนูยป์ระสานราชการกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

(หมายเหต:ุ (เลขที ่12  ถนนกรุงเกษมแขวงวัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์10200 
โทรศพัท ์0 2281 3095, 0 2281 1900 / WWW.CPD.GO.TH)) 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 
หมายเหต ุ

- 
 
 


