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คู่มือส ำหรับประชำชน : การน าเงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซ้ือหุ้นของสถาบันอ่ืน 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 การลงทุนของสหกรณ์ตามมาตรา 62 (6) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้สหกรณ์ซ้ือหุ้นของสถาบันที่
ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ ประกอบกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 
นิยามความหมายของค าว่า 
 -  สถาบัน หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายที่จัดต้ังไว้ก่อนที่สหกรณ์จะมีการขอความเห็นชอบ 
 -  ซ้ือหุ้น หมายถึง การซ้ือหุ้นของสถาบันที่มีทุนซ่ึงแบ่งเป็นหุ้น 
 -  ความสะดวก หมายถึง ธุรกิจของสถาบันดังกล่าวท าให้กิจการของสหกรณ์เกิดความสะดวกอย่างไร 
ซ่ึงสหกรณ์จะต้องชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน 
 -  ความเจริญ หมายถึง ธุรกิจของสถาบันดังกล่าวท าให้กิจการของสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างไรซ่ึงสหกรณ์จะต้องชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน 
 ดังนั้น สหกรณ์ที่ประสงค์ลงทุนซ้ือหุ้นของสถานประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริม
ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์จะต้องพิจารณาถึง 
 1) สภาพคล่องของสหกรณ์ว่าหากสหกรณ์มีความจ าเป็นใช้เงินสดในการด าเนินธุรกิจจะต้องสามารถ
ขายหุ้นดังกล่าวได้เพ่ือน าเงินสดมาใช้ในการด าเนินธุรกิจต่อไป 
 2) ความม่ันคงของสถานประกอบธุรกิจดังกล่าวจะต้องมีการด าเนินงานที่ม่ันคงเพ่ือที่สหกรณ์จะได้รับ
คืนเงินทุนที่ลงไป มิฉะนั้นจะกระทบถึงฐานะการเงินและการด าเนินงานาของสหกรณ์ 
 3) ผลตอบแทนของหุ้นจะต้องมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนซ้ือหุ้นดังกล่าวจะต้องมากกว่าต้นทุน
ทางการเงินเฉลี่ยของสหกรณ์เพ่ือที่สหกรณ์จะได้มีรายได้จากการลงทุนที่คุ้มค่าการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบ
นั้นสหกรณ์ต้องน าเสนอเรื่องเก่ียวกับการน าเงินของสหกรณ์ไปลงทุนต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเป็นคราว ๆ เม่ือที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบแล้วให้สหกรณ์ส่งค าร้องขอน าเงินของสหกรณ์ไปลงทุน
โดยซ้ือหุ้นของสถาบันอ่ืนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ณ ส านักงานสหกรณ์ 
 หมายเหตุ : 1. กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่
อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสาร
หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนิน การ
แก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบพิจารณา  
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอ    
จะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 3. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาและก าหนดวันท าสัญญาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ  



27 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานท่ีให้บริการ 
      ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 48/1 ถนนด ำรง                 
ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทร ศัพ ท์ 076 -2 11789  ไปร ษณีย์ อิ เ ล็ กทรอ นิ กส์  : 
cpd_Phuket@cpd.go.th  ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนดหรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
ก ำหนด) ต้ังแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 5 วันท าการ 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยื่นค าขอความเห็นชอบน าเงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซ้ือหุ้น  
ของสถาบันอ่ืนพร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อความและเอกสาร
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค ส านักงาน  
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

1 วันท าการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 

2) กำรพิจำรณำ 
- พิจารณาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการน าเงินของสหกรณ์ 
ไปลงทุนซ้ือหุ้นของสถาบันอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
และกฎหมาย 
- พร้อมทั้งจัดท าเอกสารเพ่ือเสนออนุมัติลงนาม 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค ส านักงาน  
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

3 วันท าการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นายทะเบียนสหกรณ์ลงนามและออกเอกสารการน าเงินของ 
สหกรณ์ไปลงทุนโดยซ้ือหุ้นของสถาบันอ่ืน 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค ส านักงาน  
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

1 วันท าการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร  

1) 
 

หนังสือสหกรณ์ (ค ำขอน ำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซ้ือหุ้น
ของสถาบันอ่ืน) 
ฉบับจริง  1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร  
2) 

 
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ครำวท่ีอนุมัติหรือเห็นชอบให้ 
สหกรณ์น ำเงินไปลงทุน 
ฉบับจริง  0 ชุด 
ส ำเนำ  2 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

รำยละเอียดเก่ียวกับกำรลงทุน 
ฉบับจริง   0 ชุด 
ส ำเนำ  2 ชุด 
หมำยเหตุ  - 

- 

4) เหตุผลท่ีต้องกำรน ำเงินไปลงทุน และท่ีมำของเงินท่ีน ำไปลงทุน  
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

5) แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่องส ำหรับคู่มือกำรน ำ
เงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซ้ือหุ้นของสถำบันอ่ืน  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีส่งทำงไปรษณีย์ให้แนบมำประกอบ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม  ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร  
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
(หมำยเหตุ: (ณ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 48/1 ถนนด ำรง  ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211789 โทรสำร 076-211789 ต่อ 8 ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_Phuket@cpd.go.th )) 

2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เลขที่12 ถ.กรุงเกษม                   
แขวง วัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200 โทร 02 281 3095 ต่อ 812 , 813 ,814 
โทรสาร 02 282 5854 

3) สายด่วน 1111 หรือ Website 1111 
(หมำยเหตุ: (กรมส่งเสริมสหกรณ์)) 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม  

1) แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์น าเงินไปลงทุนโดยซ้ือหุ้นของสถาบันอ่ืน 
(หมายเหตุ: -) 

หมำยเหตุ  - 
 
 
 


