
 

โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) 

ที่มาโครงการ 
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2542 และวันที่ 21 กันยายน 2542 อนุมัติให้กระทรวง 
 การคลังกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) วงเงิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ และกู้เงินจากกองทุนความ
 ร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น (OECF) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่าง
 ประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) วงเงิน 36,000 ล้านเยน (ประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
 ประมาณ 600 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 22,200 ล้านบาท) 
2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 ได้พิจารณาอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ด าเนินการตามแผนงานพัฒนาคุณภาพสินค้าและการจัดการผลผลิตของสถาบันเกษตรกร ภายใต้โครงการ 
 เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตร โดยมีสาระส าคัญ คือ  
 (1) แผนงาน/โครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ จ านวน 
  6 แผนงาน ในวงเงิน 600 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
 (2) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตร 
 (3) จัดตั้งส านักงานบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตร 
 (4) บริหารการอนุมัติและการเบิกจ่ายเงินตามกลไก และขั้นตอนที่ปรับปรุงใหม่ตามที่กระทรวงเกษตรและ
  สหกรณ์เสนอ 
3. คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตร ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2543  
 เมื่อวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2543 อนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการจัดการผลผลิต 
 ของสถาบันเกษตรกร โดยมีสาระส าคัญในประเด็นการบริหารโครงการในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
 การเกษตรส าหรับสินค้าเกษตรแต่ละประเภท คือ  
 (1) จัดสรรเงินอุดหนุนจ่ายขาดให้แก่สถาบันเกษตรกร เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 (2) สถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุน ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์เข้าบัญชีที่เปิดใน “กองทุน 
  พัฒนาสหกรณ์” ตามอัตรา และระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่เกิน 20 ปี) เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุน 
  การด าเนินงานในลักษณะเดียวกันของสถาบันเกษตรกรอ่ืนๆ ต่อไป  
 (3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ช่วยเหลือแบบแปลนการควบคุมหรือแนะน าการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไป 
  ตามแบบที่ก าหนด โดยสถาบันเกษตรกรเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างเพ่ือก่อสร้างและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์   
4. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5 กรกฎาคม 2543) ได้มคีวามเห็น 
 เกี่ยวกับการพิจารณาสนับสนุนเงินทุน เห็นควรสนับสนุนตามแนวทางและเงื่อนไข ดังนี้ 
 (1) สถาบันเกษตรกรจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและรับผิดชอบตัดสินใจการลงทุนโครงการเอง 
 (2) สถาบันเกษตรกรจะต้องด าเนินการให้ได้มาซึ่งความเห็นชอบจากสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่จะ
  ยินยอมจ่ายเงินค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของจ านวนเงินลงทุน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสถาบันเกษตรกร 
  จะมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการโครงการลงทุนให้มีผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนในระดับหนึ่ง 
5. คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตร ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2543  
 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 และ 12/2543 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2543 มีมติเห็นชอบหลักการ
 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการจัดการผลผลิตของสถาบันเกษตรกร ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บ 
 ค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์จากปัจจัยพื้นฐานไว้ ดังนี้ 



 

 (1) เงินค่าธรรมเนียมทั้งสิ้นจะต้องครอบคลุมจ านวนเงินลงทุน (Cost Recovery) 
 (2) อัตราค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการจ่ายค่าธรรมเนียม และระยะเวลาการปลอดหนี้จะขึ้นอยู่กับประเภท 
  ของผลิตผลที่เก่ียวข้อง ลักษณะการด าเนินงาน กระแสเงินสดของโครงการ และผลการ ด าเนินโครงการ  
  ซึ่งคณะกรรมการบริหารเงินกู้จะพิจารณาตามผลการศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการย่อย  
  โดยรวมระยะเวลาการปลอดหนี้ และระยะเวลาการจ่ายค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 20 ปี 

การด าเนินโครงการ 

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดให้สหกรณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเพ่ิมมูลค่าภายใต้ 
 โครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุปกรณก์ารตลาด จ านวน 190  
 สหกรณ์ อุปกรณ์การตลาด จ านวน 360 อุปกรณ์ มูลค่า 1,538.66 ล้านบาท ดังนี้ 
  1. โรงส ี จ านวน  68 โรง มูลค่า 581.234 ล้านบาท 
  2. ฉาง จ านวน  49 ฉาง มูลค่า   74.773 ล้านบาท 
  3. ลานตาก จ านวน  62 แห่ง มูลค่า   46.775 ล้านบาท 
  4. ไซโล จ านวน 105 ลูก มูลค่า 205.516 ล้านบาท 
  5. ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ จ านวน  18 ศูนย ์ มูลค่า   68.108 ล้านบาท 
  6. โรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ จ านวน   6 โรง มูลค่า   76.515 ล้านบาท 
  7. โรงงานผลิตอาหารสัตว ์ จ านวน   2 โรง มูลค่า   80.990 ล้านบาท 
  8. โรงงานผลิตน้ าแข็งซอง จ านวน   1 โรง มูลค่า   15.070 ล้านบาท 
  9. โรงงานผลิตยางแท่ง จ านวน   1 โรง มูลค่า   99.000 ล้านบาท 
  10. โรงงานผลิตยางแผ่นดิบ จ านวน  46 โรง มูลค่า   19.124 ล้านบาท 
  11. โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม จ านวน   1 โรง มูลค่า 270.000 ล้านบาท 
  10. โรงงานเก็บอาหารสัตว์ จ านวน   1 โรง มูลค่า     1.555 ล้านบาท 
2. ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ได้มีมติขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้าง 
 ภาคเกษตรของสหกรณ ์โดยจะมีหนังสือจากสหกรณ์ยืนยันความต้องการ และรับทราบเงื่อนไขในการจ่าย 
 ค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามจ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน  
 พร้อมค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1 ต่อปี โดยจัดท าเป็นตารางการส่งเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
3. การจัดท าสัญญาตามโครงการฯ เป็นลักษณะ หนังสือค ายินยอมในการขอรับความช่วยเหลือด้านเงินทุน
 ภายใต้โครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตร โดยสหกรณ์ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการบริจาคเงิน 
 ที่ให้ไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามค ายินยอม สหกรณ์ยินยอมให้ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์งดการช่วยเหลือหรือด าเนินการใดๆ แก่สหกรณ์ตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการบริจาคเงินของสหกรณ์ 

 สหกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดตามโครงการฯ ได้บริจาคเงินเข้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพ่ือเป็น
เงินทุนให้กับสหกรณ์ต่อไป โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2557  สหกรณ์ได้บริจาคเงินเขา้กองทุนพัฒนาสหกรณ์แล้ว ดังนี ้
 
 

รายการ เงินบริจาค (บาท) ค่าธรรมเนียม (บาท) 
เงินบริจาคตามค ายินยอม 1,537,959,993.68 133,266,242.62 
แผนการรับเงินบริจาค  982,683,695.32 113,353,216.99 
ผลการรับเงินบริจาค 664,664,270.26 88,954,402.6 
คิดเป็นร้อยละการบริจาคท้ังหมด 67.64 78.48 
คิดเป็นร้อยละการบริจาคตามแผน 43.22 66.75 

 
 
 
 
 
 

 กลุ่มวิเคราะห์เงินทุน 
     ส านักบริหารเงินทุน 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 


