
 

โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่ 4) 

ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีท่ี 4) 

1. เจ้าของโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์   กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การประกอบอาชีพการเกษตร ของเกษตรกรในปัจจุบันมักประสบปัญหาหลายประการที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหา
การขาดแคลนเงินทุน ต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ า ซึ่งนับวันปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้น สินเชื่อการเกษตร
จากแหล่งเงินทุนต่างๆ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร 
โดยทั่วไปในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งทางการเงิน จะใช้เงินทุนของตนเองในการด าเนินงาน แต่    
ส่วนหนึ่งสหกรณ์มักมีเงินทุนอยู่อย่างจ ากัด มีความจ าเป็นต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุนภายนอกเพ่ือให้เพียงพอต่อการด าเนิน
ธุรกิจในการให้บริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อซึ่งมีสมาชิกจ านวนมากต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุนจาก
สหกรณเ์ป็นหลัก เพ่ือเป็นทุนในการประกอบอาชีพ  

  จากรายงานการจัดขนาดสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2557 มีสหกรณ์ทั้งสิ้น 6,629 สหกรณ์ 
เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่-ใหญ่มาก จ านวน 4,593 สหกรณ์ เป็นสหกรณ์ขนาดกลาง 1,635 สหกรณ์ และเป็นสหกรณ์
ขนาดเล็ก จ านวน 401 สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ขนาดเล็กเหล่านี้ จะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้ยาก เนื่องจากมีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอกู้ คุณสมบัติในการขอกู้ แหล่งเงินทุนอื่นยังไม่มีความเชื่อถือ ประกอบกับสมาชิกสหกรณ์มีรายได้
ต่ าท าให้สหกรณ์ไม่สามารถระดมทุนจากสมาชิกได้ จึงมีความจ าเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกโดยเสียอัตรา
ดอกเบี้ยสูง อันเป็นการเพ่ิมภาระด้านต้นทุนด าเนินงานให้แก่สหกรณ์และเป็นข้อจ ากัดในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็ง
ให้แก่สหกรณ ์
 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นเครื่องมือส าคัญที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  
โดยจัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนเงินทุนในการด าเนินงานอัตราดอกเบี้ยต่ าให้แก่สหกรณ์  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินธุรกิจในการ
ให้บริการสมาชิก ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับภาคเอกชน กรมส่งเสริม
สหกรณ์ จึงได้มีนโยบายในการสนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์  เพ่ือให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งมากขึ้น และสามารถ
ช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างยั่งยืน  โดยในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมากองทุนฯ ได้สนับสนุนเงินทุนให้แก่สหกรณ์ขนาดเล็ก-กลาง 
จ านวน 143 สหกรณ์ เป็นทุนหมุนเวียน จ านวน 875 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนให้สหกรณ์มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้อย่างทั่วถึง อันเป็นการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ ดังนั้น กรมฯ จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์  เพ่ือสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ในการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้างความมั่นคงของ
สหกรณ์ ทั้งในส่วนของเงินทุนหมุนเวียน ทุนส ารองและทุนเรือนหุ้น เพ่ือให้สหกรณ์มีความพร้อม มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง สามารถตอบสนองกับความต้องการของสมาชิก รวมถึงสนับสนุนสมาชิกให้รู้จักการสร้างนิสัยการออม เพ่ือให้
สมาชิกสามารถวางแผนการใช้เงินได้มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้สหกรณ์มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการให้สมาชิกกู้ยืม 

3.2 เพ่ือให้สหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ด้วยการสะสมทุนของตนเอง 
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4. ระยะเวลาด าเนินงาน  5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564  
 

5. กิจกรรมที่สนับสนุนเงินกู้ให้สหกรณ์ 
   เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนให้สหกรณ์กู้ยืม ในอัตราดอกเบี้ยต่ า ร้อยละ 1 ในวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกกู้เป็นทุน
ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยวงเงินให้กู้ส าหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก ไม่เกินสหกรณ์ละ 1,500,000 บาท และสหกรณ์
ขนาดกลาง ไม่เกินสหกรณ์ละ 3,000,000 บาท โดยสหกรณ์น าไปให้สมาชิกกู้ยืม รายละไม่เกิน 30,000 บาท 

 

6. คุณสมบัติของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 

6.1 สหกรณ์ภาคการเกษตร (ประเภทเกษตร นิคม ประมง) เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลาง  
ตามหลักเกณฑ์การจัดขนาดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2556  
  6.2 สหกรณ์ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) 
พ.ศ. 2557 ข้อ 13 คุณสมบัติของสหกรณ์ที่จะกู้ยืม และมีความพร้อมและสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาให้
เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง เป็นที่พ่ึงแก่สมาชิกได้อย่างยั่งยืน 

6.3  สหกรณ์จะต้องไม่ได้รับวงเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. หรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ ได้ 
 

7 เงื่อนไขการด าเนินโครงการ 
 7.1 สหกรณ์ต้องจัดประชุมชี้แจงสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือท าความเข้าใจขั้นตอน หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

โครงการ โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมชี้แจงแก่สมาชิกด้วย  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาลงมติรับสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 

  7.2 สหกรณ์เสนอเอกสารขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตามแผนการลงทุนประกอบอาชีพของสมาชิก ให้กู้
หมุนเวียนต่อเนื่องระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยท าสัญญาปีต่อปี ก าหนดวงเงินกู้ยืม ดังนี้ 
     7.2.1 สหกรณ์ขนาดเล็ก วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยสหกรณ์น าไปให้สมาชิกกู้ยืม  
รายละไม่เกิน 30,000 บาท 

 7.2.2  สหกรณ์ขนาดกลาง วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยสหกรณ์น าไปให้สมาชิกกู้ยืม  
รายละไม่เกิน 30,000 บาท 

7.3  สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมในโครงการ เพ่ือน าไปลงทุนประกอบอาชีพตามแผนการผลิตของสมาชิก ทั้งนี้  
ในการให้สินเชื่อแก่สมาชิก ต้องพิจารณาความสามารถในการส่งช าระหนี้คืนของสมาชิกด้วย โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
ให้คิดจากสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ าส าหรับสหกรณ์ (Minimum Cooperative Rate : MCR) บวกเพ่ิมร้อยละ 2 หรือ
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ เท่ากับ MCR + 2% ต่อปี โดยสหกรณ์จะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในวงเงิน ซึ่งจะมีค่า MCR 
ไม่เกิน 5% ต่อปี ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกในโครงการ จะเป็นอัตราคงที่เท่ากันทุกสหกรณ์ ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 7 ต่อปี 

7.4 สหกรณ์จะต้องมีการระดมทุนเพ่ิมเติมตามสัดส่วนเงินกู้  โดยสมาชิกที่ เข้าร่วมโครงการต้องเพ่ิม 
ทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ที่ได้รับจากสหกรณ์ และมีเงินออมเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยวันละ 1 บาท          
ตามระยะเวลาสัญญาและส่งเสริมการออมในหมู่สมาชิกเพ่ิมเติมโดยวิธีการอ่ืนๆ ที่สหกรณ์และสมาชิกเห็นชอบร่วมกัน เช่น 
การออมแบบสัจจะออมทรัพย์กับสมาชิก 
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  7.5 สหกรณ์ต้องถือปฏิบัติตามค าแนะน าแนวทางการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์อย่างเคร่งครัด โดยให้มีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารจัดการด้านต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 

  7.6 สหกรณ์ต้องจัดท าบัญชีโครงการแยกออกจากธุรกิจปกติของสหกรณ์ เพ่ือให้สามารถติดตามประเมินผล
โครงการได้อย่างสมบูรณ์ 
  7.7  เมื่อมีส่วนเหลื่อมตามโครงการหลังจากจัดสรรส่วนเหลื่อมตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว ส่วนที่เหลือให้สหกรณ์
จัดสรรเป็นทุนส ารอง หรือทุนอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงแก่สหกรณ์ให้สามารถบริการสมาชิกได้อย่างยั่งยืน 

  7.8 สหกรณ์ในโครงการสามารถกู้เงินต่อเนื่อง ปีต่อปี ทั้งนี้ ต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้  ส าหรับการให้เงินกู้แกส่มาชิก
ในปีที่ 2 - 5 ควรให้เงินกู้แก่สมาชิกรายเดิมที่เคยขอกู้เงินในปีที่ 1 หากเป็นสมาชิกรายใหม่ต้องด าเนินการตามเงื่อนไข
โครงการและท าใบสมัครเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกับรายเดิม 

  7.9 สหกรณ์ต้องติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามแผนการผลิตของสมาชิกตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ และ
ต้องติดตามเร่งรัดหนี้คืนจากสมาชิกตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดในการให้ข้อมูลเพื่อประเมินผลโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ 

8. วิธีด าเนินการ 

 8.1 ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดด าเนินการ  ดังนี้ 
 8.1.1 จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของสหกรณ์ที่สามารถเข้าร่วมโครงการและ
เงื่อนไขของโครงการให้สหกรณ์รับทราบ 

 8.1.2 ส ารวจสหกรณท์ี่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด ที่มคีวามประสงคเ์ข้าร่วมโครงการ 

   8.1.3 คัดเลือกสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติและยอมรับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของโครงการ  
เข้าเป็นสหกรณ์ในโครงการ 
 8.1.4 แจ้งรายชื่อสหกรณ์ที่ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ หากจ านวน
สหกรณ์แจ้งความประสงค์ขอออกจากโครงการระหว่างด าเนินโครงการ  ให้จังหวัดส่งรายชื่อสหกรณ์อ่ืนที่มีความประสงค์
และมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการมาทดแทนได้ 
  8.2 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือท าหน้าที่ ก ากับ แนะน า ส่งเสริม และติดตามผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์ในโครงการอย่างใกล้ชิด  รวมทั้งร่วมกับสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ เพ่ือท าความเข้าใจ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติของโครงการ ดังนี้ 
 8.2.1 ก ากับ แนะน า และช่วยเหลือสหกรณ์ในการจัดท าแผนการผลิตหรือบริการและแผนการออมของ
สมาชิก ตลอดจนแผนธุรกิจอ่ืนๆ ของสหกรณ์อย่างครบวงจร พร้อมทั้งแนะน าสหกรณ์ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการควบคุม
ภายในส าหรับสหกรณ์โดยเคร่งครัด 
 8.2.2 ให้ค าแนะน า ปรึกษา แนวทางการด าเนินงานโครงการแก่สหกรณ์ และติดตามผลความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานโครงการของสหกรณ์ หลังจากจ่ายเงินกู้ไปแล้ว 
  8.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ค าแนะน า ปรึกษา แนวทางการด าเนินงานโครงการแก่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
และติดตามประเมินผลโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ 
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9. งบประมาณ 

                         1. วงเงินจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ านวน 100 ล้านบาท ส าหรับให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการกู้เพ่ือ
เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมในการประกอบอาชีพการเกษตร ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
    2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากดอกผลกองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงิน 
จ านวน 1,000,000 บาท (เฉพาะปี 2560) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้จังหวัดจัดประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการแก่กรรมการ และสมาชิกในโครงการ สหกรณ์ละ 45 คน รวม 135 สหกรณ์  
มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 
   (1) ค่าอาหารกลางวัน   จ านวน 45 คน x 120 บาท x 135 สหกรณ์ เป็นเงิน 729,000 บาท 
  (2) ค่าอาหารกลางว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 45 คน x 35 บาท x 135 สหกรณ์ เป็นเงิน 212,625  บาท 
                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  941,625  บาท 

10.ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

   10.1 สหกรณ์ท่ีกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 90 

   10.1 สหกรณ์ท่ีกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์สามารถส่งช าระหนี้ได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90 
 

11. ผลตอบแทนโครงการที่คาดว่าจะได้รับ 

 11.1 ผลตอบแทนด้านสมาชิก 

          สมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลตอบแทนจากการกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าปกติ โดยได้รับเงินกู้จาก
สหกรณ์รายละไม่เกิน 30,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ าส าหรับสหกรณ์ (Minimum Cooperatives Rate : MCR) บวกเพ่ิม
ร้อยละ 2 เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยปกติที่สมาชิกกู้จากสหกรณ์ ร้อยละ 10 ต่อปี 
ท าให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตร เป็นการเพ่ิมรายได้และสะสมทุนให้กับสมาชิกตลอดระยะเวลา
โครงการ 5 ปี รายละเอียดดังตาราง 
 

ปีที ่ จ านวนเงินกู้ 
 

ดอกเบี้ยจ่าย
โครงการ (7%) 

ดอกเบี้ยจ่าย
ปกต ิ(10%) 

ส่วนต่าง
ดอกเบี้ย 

ผลตอบแทนที่สมาชิกได้รับเฉลี่ยต่อราย 
ยอดสะสมลดต้นทุน ยอดสะสมหุ้น(1%ของเงินกู้) 

1 30,000 2,100 3,000 900 900 300 
2 30,000 2,100 3,000 900 1,800 600 
3 30,000 2,100 3,000 900 2,700 900 
4 30,000 2,100 3,000 900 3,600 1,200 
5 30,000 2,100 3,000 900 4,500 1,500 

  

  เมื่อสิ้นสุดโครงการ สมาชิกจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากส่วนที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ เป็นยอดสะสม  
ลดต้นทุน เป็นเงิน 900 บาท/ปี เฉลี่ยรายละ 4,500 บาท และสมาชิกจะมีทุนเรือนหุ้น จากการสะสมหุ้นเพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 1 ของจ านวนเงินกู้ เป็นเงิน 300 บาท/ปี เป็นยอดสะสมหุ้น เฉลี่ยรายละ 1,500 บาท  
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 11.2 ผลตอบแทนด้านสหกรณ์ 
 สหกรณ์จะได้รับผลตอบแทนจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7 ต่อปี (อัตรา
ดอกเบี้ย MCR เฉลี่ยของสหกรณ์ร้อยละ 5% + 2% เท่ากับ 7% ต่อปี) จากวงเงินให้กู้ 1,500,000 บาท เป็นเงิน 
105,000.- บาท  และจากวงเงินให้กู้ 3,000,000 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว
สหกรณ์จะมีส่วนเหลื่อมในการด าเนินงานเพ่ือน าไปสะสมทุนส ารอง(หลังจากจัดสรรตามกฎหมาย) และทุนเรือนหุ้น  
(ร้อยละ 1 ของยอดเงินกู้) รายละเอียดผลตอบแทนที่คาดว่าสหกรณ์ได้รับ เป็นดังนี้ 
 

ปีที ่ จ านวนเงินกู้ 
ดอกเบี้ยรับ

(7%) 

ค่าใช้จ่าย 

ส่วน
เหลื่อม 

ผลตอบแทน 

เงินเดือน/
ค่าจ้าง 

ค่าบริหาร
จัดการ 

ดอกเบี้ย
จ่าย(1%) รวม 

ยอดสะสม
ทุนส ารอง 

ยอดสะสมทุน
เรือนหุ้น
(1%) 

สหกรณ์ขนาดเล็ก 
        1 1,500,000 105,000 40,000 30,000 15,000 85,000 20,000 17,000 15,000 

2 1,500,000 105,000 41,200 30,000 15,000 86,200 18,800 32,980 30,000 
3 1,500,000 105,000 42,440 30,000 15,000 87,440 17,560 47,906 45,000 
4 1,500,000 105,000 43,700 30,000 15,000 88,700 16,300 61,761 60,000 
5 1,500,000 105,000 45,000 30,000 15,000 90,000 15,000 74,511 75,000 
สหกรณ์ขนาดกลาง 

        1 3,000,000 210,000 60,000 30,000 30,000 120,000 90,000 76,500 30,000 
2 3,000,000 210,000 61,800 30,000 30,000 121,800 88,200 151,470 60,000 
3 3,000,000 210,000 63,650 30,000 30,000 123,650 86,350 224,868 90,000 
4 3,000,000 210,000 65,560 30,000 30,000 125,560 84,440 296,642 120,000 
5 3,000,000 210,000 67,530 30,000 30,000 127,530 82,470 366,741 150,000 

 

 หมายเหตุ  อัตราค่าใช้จ่ายปรับเปลี่ยนได้ตามสัดส่วนของวงเงินกู้ยืม โดยสหกรณ์มีประมาณการค่าใช้จ่าย  
ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน/ค่าจ้าง (เพ่ิมขึ้นปีละ 3%) ค่าบริหารจัดการ ปีละ 30,000 บาท และดอกเบี้ยจ่ายอัตรา 
ร้อยละ 1 ของยอดเงินกู ้
  เมื่อสิ้นสุดโครงการสหกรณ์จะมีทุนส ารองเพ่ิมขึ้นจากการสะสมหลังจากจัดสรรตามกฎหมายแล้ว  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านเงินทุนให้แก่สหกรณ์ และมีทุนเรือนหุ้นจากการระดมทุนจากสมาชิกเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 1  
ของยอดเงินกู้ยืม ดังนี้ 
  - ยอดสะสมทุนส ารอง สหกรณ์ขนาดเล็ก สหกรณ์ละ 74,511 บาท สหกรณ์ขนาดกลาง สหกรณ์ละ 
366,741 บาท  
  - ยอดสะสมทุนเรือนหุ้น สหกรณ์ขนาดเล็ก ปีละ 15,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี สหกรณ์จะมีทุน
เรือนหุ้นเพ่ิมขึ้น สหกรณ์ละ 75,000 บาท สหกรณ์ขนาดกลาง ปีละ 30,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี สหกรณ์จะมีทุน
เรือนหุ้นเพิ่มขึ้น สหกรณ์ละ 150,000 บาท 
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 11.3 ผลตอบแทนของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
                         กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จะได้รับผลตอบแทนจากการให้สหกรณ์กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี 
วงเงินให้กู้หมุนเวียนปีละ 100 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 5 ปี รายละเอียดดังนี้ 

ปีท่ี 
จ านวนเงินกู้ยืมเพื่อ

หมุนเวียน 
ดอกเบี้ยรับจากสหกรณ์ 

(1%) 

ผลตอบแทนสะสม 
ที่ กพส. ได้รับ 

1 100,000,000 1,000,000 1,000,000 

2 100,000,000 1,000,000 2,000,000 

3 100,000,000 1,000,000 3,000,000 

4 100,000,000 1,000,000 4,000,000 

5 100,000,000 1,000,000 5,000,000 

 

  เมื่อสิ้นสุดโครงการ กองทุนพัฒนาสหกรณ์จะมีปริมาณเงินทุนเข้ามา รวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท  
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิต จากการได้รับเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าแหล่งอ่ืน 
 2.  สมาชิกมีการสะสมทุนเรือนหุ้น และเงินออมในสหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
 3.  สหกรณ์มีทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานมากข้ึน 
 4.  สหกรณ์มีความมั่นคงจากการสะสมทุนส ารองเพ่ิมข้ึน และมีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 
 5.  สหกรณ์มีเงินทุนเป็นของตนเองในการด าเนินธุรกิจ 
 6.  สหกรณ์มีความพร้อมที่จะเข้าสู่แหล่งเงินทุนภายนอกได้ 
 7.  กองทุนพัฒนาสหกรณ์สามารถช่วยเหลือสมาชิกในการลดต้นทุนการผลิต 

 
 

*********************** 
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