คู่มือสำหรับประชำชน : กำรนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถำบันอื่น
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กำรลงทุ น ของสหกรณ์ ต ำมมำตรำ 62 (6) แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พ.ศ. 2553 (https://drive.google.com/file/d/0B0iAMn3FAZY0cnY5d1dUUWdDYVU/view) กำหนดให้สหกรณ์
ซื้อหุ้นของสถำบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิด ควำมสะดวกหรือส่งเสริมควำมเจริญแก่กิจกำรของสหกรณ์โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ ประกอบกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดแนวทำงปฏิบัติไว้ดังนี้
นิยำมควำมหมำยของคำว่ำ
- สถำบัน หมำยถึง นิติบุคคลตำมกฎหมำยที่จัดตั้งไว้ก่อนที่สหกรณ์จะมีกำรขอควำมเห็นชอบ
- ซื้อหุ้น หมำยถึง กำรซื้อหุ้นของสถำบันที่มีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น
- ควำมสะดวก หมำยถึง ธุรกิจของสถำบันดังกล่ำวทำให้กิจกำรของสหกรณ์เกิดควำมสะดวกอย่ำงไรซึ่งสหกรณ์
จะต้องชี้แจงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำให้ชัดเจน
- ควำมเจริญ หมำยถึง ธุรกิจของสถำบันดังกล่ำวทำให้กิจกำรของสหกรณ์มีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงไรซึ่ง
สหกรณ์จะต้องชี้แจงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำให้ชัดเจน
ดังนั้น สหกรณ์ที่ประสงค์ลงทุนซื้อหุ้นของสถำนประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดควำมสะดวกหรือส่งเสริมควำมเจริญแก่
กิจกำรของสหกรณ์จะต้องพิจำรณำถึง
1) สภำพคล่องของสหกรณ์ว่ำหำกสหกรณ์มีควำมจำเป็นใช้เงินสดในกำรดำเนินธุรกิจจะต้องสำมำรถขำยหุ้ น
ดังกล่ำวได้เพื่อนำเงินสดมำใช้ในกำรดำเนินธุรกิจต่อไป
2) ควำมมั่นคงของสถำนประกอบธุรกิจดังกล่ำวจะต้องมีกำรดำเนินงำนที่มั่นคงเพื่อที่สหกรณ์จะได้รับคืนเงินทุนที่
ลงไป มิฉะนั้นจะกระทบถึงฐำนะกำรเงินและกำรดำเนินงำนของสหกรณ์
3) ผลตอบแทนของหุ้นจะต้องมีอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนซื้อหุ้นดังกล่ำ วจะต้องมำกกว่ำต้นทุนทำงกำรเงิน
เฉลี่ยของสหกรณ์เพื่อที่สหกรณ์จะได้มีรำยได้จำกกำรลงทุนที่คุ้มค่ำ
กำรเสนอเรื่องขอควำมเห็นชอบนั้นสหกรณ์ต้องนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับกำรนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนต่อที่ประชุม
ใหญ่เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเป็นครำว ๆ เมื่อที่ประชุมใหญ่ให้ควำมเห็นชอบแล้วให้สหกรณ์ส่งคำร้องขอนำเงินของ
สหกรณ์ไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถำบันอื่นพร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ณสำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ในกรณีตั้งอยู่
ส่วนภูมิภำค ส่วนในกรณีตั้งอยู่กรุงเทพมหำนครให้ส่งได้ที่สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2
หมำยเหตุ : 1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อม
กำหนดระยะเวลำให้ผู้ ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่ มเติมหำกผู้ ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่
กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบพิจำรณำ
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอและยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำร
แก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

3. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่
ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดวันทำสัญญำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำ
แล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 เลขที่ 20
อำคำรกรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ ชั้น 3 ถนนพิชัย เขตดุสิต
กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10200 โทรศัพท์ 0 2241
5902, 0 2241 5903
โทรสำร 0 2243 3194 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
cpd_cpoa1@cpd.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 2 เลขที่
352 ถนนสีหบุรำนุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10510 โทรศัพท์ 0 2914
5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770
โทรสำร 0 2540 7230 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
cpd_cpoa2@cpd.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 5 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นคำขอควำมเห็นชอบนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซื้อหุ้น
ของสถำบันอื่นพร้อมเอกสำรหลักฐำน และเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของข้อควำมและเอกสำร

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลำดับ

2)

3)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))
กำรพิจำรณำ
- พิจำรณำวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของกำรนำเงินของสหกรณ์
ไปลงทุนซื้อหุ้นของสถำบันอื่น ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และ
กฎหมำย
- พร้อมทั้งจัดทำเอกสำรเพื่อเสนออนุมัติลงนำม
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำมและออกเอกสำรกำรนำเงินของ
สหกรณ์ไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถำบันอื่น
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือสหกรณ์ (คำขอนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของ
สถำบันอื่น)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 2) สำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ครำวที่อนุมัติหรือเห็นชอบให้
สหกรณ์นำเงินไปลงทุน
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ 3) รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรลงทุน
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ -

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

3 วันทำกำร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1 วันทำกำร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
4) เหตุผลที่ต้องกำรนำเงินไปลงทุน และที่มำของเงินที่นำไปลงทุน
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 5) แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับคู่มือกำรนำเงิน
ของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถำบันอื่น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีส่งทำงไปรษณีย์ให้แนบมำประกอบ)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ณ สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2
(หมายเหตุ: (ที่ยื่นคาขอ))
2) ศูนย์ประสำนรำชกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์
(หมายเหตุ: (เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
10200 โทรศัพท์ 0 2281 3095, 0 2281 1900 / WWW.CPD.GO.TH))
3) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)

ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แนวทำงปฏิบัติกรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถำบันอื่น
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

