
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรน ำเงนิของสหกรณ์ไปลงทนุโดยซือ้หุน้ของสถำบนัอืน่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครนำยก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

กำรลงทนุของสหกรณ์ตำมมำตรำ 62 (6) แหง่พระรำชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 

(http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) ก ำหนดใหส้หกรณ์ซือ้หุน้ของสถำบนัทีป่ระกอบธรุกจิอนัท ำใหเ้กดิ ควำม

สะดวกหรอืสง่เสรมิควำมเจรญิแกก่จิกำรของสหกรณ์โดยไดรั้บควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบยีนสหกรณ์ ประกอบกับกรมสง่เสรมิ

สหกรณ์ไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิัตัไิวด้งันี ้

(http://webhost.cpd.go.th/rlo/download/Inspectors_Manual/guidelines_investment.PDF) 

 

นยิำมควำมหมำยของค ำวำ่ :- 

 

 สถำบนั หมำยถงึ นติบิคุคลตำมกฎหมำยทีจ่ัดตัง้ไวก้อ่นทีส่หกรณ์จะมกีำรขอควำมเห็นชอบ 

 ซือ้หุน้ หมำยถงึ กำรซือ้หุน้ของสถำบนัทีม่ทีนุซึง่แบง่เป็นหุน้ 

 ควำมสะดวก หมำยถงึ ธรุกจิของสถำบนัดงักลำ่วท ำใหก้จิกำรของสหกรณ์เกดิควำมสะดวกอยำ่งไรซึง่สหกรณ์จะตอ้ง

ชีแ้จงเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำใหช้ดัเจน 

 ควำมเจรญิ หมำยถงึ ธรุกจิของสถำบนัดงักลำ่วท ำใหก้จิกำรของสหกรณ์มคีวำมเจรญิกำ้วหนำ้อย่ำงไรซึง่สหกรณ์จะตอ้ง

ชีแ้จงเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำใหช้ดัเจน 

 

      ดงันัน้ สหกรณ์ทีป่ระสงคล์งทนุซือ้หุน้ของสถำนประกอบธุรกจิอนัท ำใหเ้กดิควำมสะดวกหรอืสง่เสรมิควำมเจรญิแกก่จิกำร

ของสหกรณ์จะตอ้งพจิำรณำถงึ 

 

          1) สภำพคลอ่งของสหกรณ์วำ่หำกสหกรณ์มคีวำมจ ำเป็นใชเ้งนิสดในกำรด ำเนนิธรุกจิจะตอ้งสำมำรถขำยหุน้ดงักลำ่วได ้

เพือ่น ำเงนิสดมำใชใ้นกำรด ำเนนิธรุกจิตอ่ไป 

 

          2) ควำมมั่นคงของสถำนประกอบธรุกจิดงักลำ่วจะตอ้งมกีำรด ำเนนิงำนทีม่ั่นคงเพือ่ทีส่หกรณ์จะไดรั้บคนืเงนิทนุทีล่งไป

มฉิะนัน้จะกระทบถงึฐำนะกำรเงนิและกำรด ำเนนิงำนของสหกรณ์ 

 

          3) ผลตอบแทนของหุน้จะตอ้งมอีตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุซือ้หุน้ดงักลำ่วจะตอ้งมำกกวำ่ตน้ทนุทำงกำรเงนิเฉลีย่

ของสหกรณ์เพือ่ทีส่หกรณ์จะไดม้รีำยไดจ้ำกกำรลงทนุทีคุ่ม้คำ่ 

 

 กำรเสนอเรือ่งขอควำมเห็นชอบนัน้สหกรณ์ตอ้งน ำเสนอเรือ่งเกีย่วกบักำรน ำเงนิของสหกรณ์ไปลงทนุตอ่ทีป่ระชมุใหญเ่พือ่

พจิำรณำใหค้วำมเห็นชอบเป็นครำว ๆ เมือ่ทีป่ระชมุใหญใ่หค้วำมเห็นชอบแลว้ใหส้หกรณ์สง่ค ำรอ้งขอน ำเงนิของสหกรณ์ไป

ลงทนุโดยซือ้ห ุ้ นุของสถำบนัอืน่พรอ้มเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ ณส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดั ในกรณีตัง้อยู่สว่นภมูภิำค สว่น

ในกรณีตัง้อยู่กรุงเทพมหำนครใหส้ง่ไดท้ีส่ ำนักงำนสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 

 

หมำยเหต ุ: 1. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพจิำรณำไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ผูรั้บค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงบนัทกึควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกนัพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ ้

ยืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิหำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูรั้บค ำขอจะด ำเนนิกำร

คนืค ำขอและเอกสำรประกอบพจิำรณำ 

 

 2. พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไม่พจิำรณำค ำขอและยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำนจนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอื

ยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 3. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นถกูตอ้งตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 4. ทัง้นีจ้ะมกีำรแจง้ผลกำรพจิำรณำและก ำหนดวนัท ำสญัญำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 วนันับแตท่ีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 

 

  



 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครนำยก  เลขที ่ข1-333  ถนนสนัคู
เมอืง ต ำบลนครนำยก อ ำเภอเมอืง จังหวดันครนำยก  
รหัสไปรษณีย ์26000  โทรศพัท ์ 037-312557 โทรสำร 037-
312557  ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_nakhonnayok@cpd.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่ค ำขอควำมเห็นชอบน ำเงนิของสหกรณ์ไปลงทนุโดยซือ้หุน้
ของสถำบนัอืน่พรอ้มเอกสำรหลกัฐำน และเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบ

ควำมถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้ควำมและเอกสำร 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวดันครนำยก 
 

2) กำรพจิำรณำ 

- พจิำรณำวเิครำะหค์วำมเป็นไปไดข้องกำรน ำเงนิของสหกรณ์
ไปลงทนุซือ้หุน้ของสถำบนัอืน่ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์และ

กฎหมำย 
- พรอ้มทัง้จัดท ำเอกสำรเพือ่เสนออนุมัตลิงนำม 

 

(หมำยเหต:ุ -)  

3 วนัท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวดันครนำยก 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นำยทะเบยีนสหกรณ์ลงนำมและออกเอกสำรกำรน ำเงนิของ

สหกรณ์ไปลงทนุโดยซือ้หุน้ของสถำบนัอืน่ 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวดันครนำยก 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืสหกรณ์ (ค ำขอน ำเงนิของสหกรณไ์ปลงทนุโดยซือ้หุน้ของ

สถำบนัอืน่) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญค่รำวทีอ่นุมตัหิรอืเห็นชอบให้

สหกรณน์ ำเงนิไปลงทุน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

รำยละเอยีดเกีย่วกบักำรลงทนุ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

เหตผุลทีต่อ้งกำรน ำเงนิไปลงทุน และทีม่ำของเงนิทีน่ ำไปลงทุน 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผูย้ ืน่ค ำขอ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่ค ำขอไม่สำมำรถมำยืน่ค ำขอทีห่น่วยงำนได ้

ดว้ยตนเอง) 

6) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผูรั้บมอบอ ำนำจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

7) 

 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรคร ัง้ทีม่มีตมิอบ

อ ำนำจใหผู้แ้ทนสหกรณย์ืน่ค ำขอ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอ ำนำจ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมำยเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครนำยก 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครนำยก  เลขที ่ข 1-333  ถนนสนัคเูมอืง ต ำบลนครนำยก อ ำเภอเมอืง  
จังหวดันครนำยก รหัสไปรษณีย ์26000 โทรศพัท ์ 037-312557  โทรสำร  037-312557  ไปรษณีย์
อเิล็กทรอนกิส ์: cpd_nakhonnayok@cpd.go.th))  

2) ศนูยป์ระสำนรำชกำร กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
(หมำยเหต:ุ (เลขที ่12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร  กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย ์10200 

โทรศพัท ์0 2281 3095, 0 2281 1900 / WWW.CPD.GO.TH))  
3) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรน ำเงนิของสหกรณ์ไปลงทนุโดยซือ้หุน้ของสถำบนัอืน่  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักนำยทะเบยีนและกฎหมำย กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักนำยทะเบยีนและกฎหมำย 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2553  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง, สว่นภมูภิำค 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: 0 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรน ำเงนิของสหกรณ์ไปลงทนุโดยซือ้หุน้ของสถำบนัอืน่ 
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