
ประวัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 
 

การจัดตั้ง “เงินทุนสงเสริมการสหกรณ” 

ในป พ.ศ. 2483 รัฐบาลไดตั้งงบประมาณใหไวเปนทุนชวยเหลือสหกรณประเภทตาง ๆ เชน สหกรณขายขาวและ

พืชผล รานสหกรณ และสหกรณนิคมกสิกรรม ฯลฯ โดยมอบใหกรมสหกรณ กระทรวงเกษตราธิการเปนผูพิจารณา

จัดสรรใหสหกรณประเภทตาง ๆ กูเพื่อเปนทุน เรียกวา “ทุนสงเสริมการสหกรณ”โดยใหสหกรณประเภทตาง ๆ 

นอกจากสหกรณประเภทหาทุนกูไปขยายกิจการใหกวางขวางยิ่งขึ้น สหกรณที่ไดรับความชวยเหลือนี้สวนใหญเปน

สหกรณที่ดินและสหกรณพาณิชย  ตอมากระทรวงการคลังไดเห็นชอบใหรวมเงินทุนสงเสริมการสหกรณตาง ๆ ที่ไดรับ

จากเงินงบประมาณ  ป 2491 และป 2492 เขาดวยกัน ซึ่งขณะนั้นมีจํานวนเงินทั้งสิ้น 25.768 ลานบาท จัดตั้ง

เปน “เงินทุนสงเสริมการสหกรณ” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2493 หลังจากนั้นรัฐบาลไดใหงบประมาณเพิ่มเติม

เปนรายป จนถึงสิ้นป  พ.ศ. 2500 มีเงินทุนรวมทั้งสิ้น 91.904 ลานบาท (ตามรายงานครบรอบ 50 ปของสหกรณ  

ในประเทศไทย ตอมาไดมีการจัดตั้งเงินทุนตาง ๆ เพื่อสงเสริมกิจการสหกรณอีก ดังนี้ 

ป 2509 เงินทุนหมุนเวียนจัดสหกรณที่ดินและอาคาร 

ป 2513 เงินทุนหมุนเวียนจัดตั้งและสงเสริมสหกรณผูเลี้ยงโคนม 

ป 2518 เงินทุนหมุนเวียนโครงการเรงรัดพัฒนาดินเปรี้ยวเพื่อเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร 

ป 2520 เงินทุนหมุนเวียนใหสหกรณรานคากูยืม 

ป 2520 เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรเพื่อใหสหกรณการเกษตรกูยืมสําหรับสรางฉางซื้อและปรับปรุงที่ดิน 

ป 2523 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด 

การจัดตั้ง “เงินทุนหมุนเวียนสงเสริมการสหกรณ” 

ตอมาในป พ.ศ. 2526 กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาเห็นวา เงินทุนหมุนเวียนที่อยูในความดูแลของกรมฯ มีอยูหลาย

เงินทุน แตละเงินทุนมีวัตถุประสงคเปนการเฉพาะ ทําใหการใชประโยชนจากแตละเงินทุนมีจํากัด กรมสงเสริมสหกรณ

จึงไดทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอรวมเงินทุนตางๆเขาดวยกัน และกระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบ 

ตามหนังสือ ที่ กค 0507/119 ลงวันที่ 4 มกราคม 2527 ใหรวมเงินทุนตาง ๆ ดังกลาวขางตน จํานวน 7 เงินทุน 

ซึ่งมวีัตถุประสงคในการใหกูยืมเขาเปนเงินทุนหมุนเวียนเดียวกัน รวมเปนเงิน 339.442 ลานบาท ใชชื่อวา  

“เงินทุนหมุนเวียนสงเสริมการสหกรณ” ขึ้น ในกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อใหกรมสงเสริมสหกรณ ใชเปนเครื่องมือ

สําหรับสงเสริมและพัฒนางานสหกรณ  โดยการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําใหสหกรณตาง ๆ กูยืมไปดําเนินธุรกิจ

ใหบริการแกสมาชิกแตเนื่องจากความตองการใชเงินทุนมีจํานวนมาก ไมสามารถจะพิจารณาสนับสนุนใหแกทุก

สหกรณได เพราะจํานวนเงินมีจํากัด 

ดังนั้น กรมสงเสริมสหกรณจึงไดขอตั้งงบประมาณประจําป เพื่อขอเพิ่มจํานวนเงินทุน และไดรับงบประมาณ  ดังนี้ 

ป 2533 ไดรับเงินงบประมาณ จํานวน 6.254 ลานบาท 

ป 2534 ไดรับเงินงบประมาณตามโครงการจัดการผลิตและการตลาดกระเทียมหอมแดงและหอมหัวใหญ จํานวน 

100.000 ลานบาท 



ป 2535 ไดรับเงินงบประมาณ จํานวน 49.000 ลานบาท (โครงการนิคมสหกรณอีสานพัฒนา จํานวน 40.000 

ลานบาท 

โครงการสงเสริมและฟนฟูอาชีพของสมาชิกสหกรณที่ประสบภัยจากไตฝุนเกย  9.000 ลานบาท) 

ป 2536 ไดรับเงินงบประมาณ จํานวน 30.000 ลานบาท (โครงการสงเสริมและฟนฟูอาชีพของสมาชิกสหกรณที่

ประสบภัยจากไตฝุนเกย 9.000 ลานบาท โครงการเรงรัดเพิ่มผลผลิตสหกรณผูใชน้ํา 10.000 ลานบาท โครงการ

พัฒนาเกษตรผสมผสานในเขตนิคมสหกรณ 11.000 ลานบาท) 

ป 2538 ไดรับเงินงบประมาณสําหรับใหสหกรณขนาดเล็กไมมีแหลงเงินทุนกูยืม จํานวน 200.000 ลานบาท 

ป 2539 ไดรับเงินงบประมาณ จํานวน 700.000 ลานบาท 

ป 2540 ไดรับเงินงบประมาณ จํานวน 450.000 ลานบาท 

รวมทั้งสิ้น 1,874.696 ลานบาท 

การจัดตั้ง “เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ” 

กองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) ไดตั้งข้ึนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2542 โดยมีเงินทนุแรกตั้ง จํานวน 2,286.350 ลานบาท ซึ่งมีที่มาของเงินทุนจาก

แหลงตาง ๆ ดังนี้ 

- โอนเงินทุนหมุนเวียนสงเสริมการสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 134 (วรรคทาย) 

จํานวน 2,118.910 ลานบาท 

- เงินทุนสงเสริมการศึกษาทางสหกรณ จํานวน 99.820 ลานบาท 

- เงินสมทบจาก ADB จํานวน 67.620 ลานบาท 

ตอมาไดรับงบประมาณประจําปเพิ่มเติม ดังนี้ 

- ปงบประมาณ 2543 จํานวน 50.000 ลานบาท 

- ปงบประมาณ 2544 จํานวน 50.000 ลานบาท 

- ปงบประมาณ 2545 จํานวน 531.610 ลานบาท 

(เงินโครงการพัฒนาธุรกิจโคนม ตามโครงการงบกลางเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ประจําปงบประมาณ 2545 จํานวน 

600.000 ลานบาท  

สงคืนรายไดแผนดินจํานวน 68.390 ลานบาทคงเหลือ 531.610 ลานบาท) 

ในป พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 ไดโอนกองทุนพัฒนาสหกรณไปตั้งไวที่

กรมสงเสริมสหกรณตั้งแตวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และกรมสงเสริมสหกรณไดรับงบประมาณประจําปเพิ่มเติม 

ดังนี้ 

- ปงบประมาณ 2551 จํานวน 50.000 ลานบาท (โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาสินคาเกษตร ตามนโยบาย

ของรัฐ 50.000 ลานบาท) 



- ปงบประมาณ 2552 จํานวน 139.000 ลานบาท(โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาสินคาเกษตร ตามนโยบาย

ของรัฐ 50.000 ลานบาท และโครงการสนับสนุนเงินกูแกสหกรณเพื่อสงเสริมสมาชิกปลูกปาลมน้ํามันในภาคใต 

89.000 ลานบาท) 

- ปงบประมาณ 2553 จํานวน 100.000 ลานบาท (โครงการสนับสนุนเงินกูแกสหกรณเพื่อสงเสริมสมาชิกปลูก

ปาลมน้ํามันในภาคใต 

90.000 ลานบาท และโครงการรวบรวมปาลมน้ํามัน 10.000 ลานบาท)นอกจากนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณยัง

ไดรับเงินบริจาคจาก 

สหกรณตาง ๆ ที่ไดรับความชวยเหลือดานเงินทุนภายใตโครงการเงินกูเพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตร (Agricultural 

Sector Program 

Loan : ASPL) ตั้งแตป พ.ศ. 2547 – 2553 รวมเปนเงิน 416.189 ลานบาท ฐานะการเงินของกองทุนพัฒนา

สหกรณ 

 ณ วันตนปงบประมาณ 2554 มีเงินทุน จํานวน 4,182.734 ลานบาท ประกอบดวย 

- เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ จํานวน 3,206.965 ลานบาท 

- เงิน ADB โครงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 12.057 ลานบาท 

- เงิน ASPL จํานวน 416.189 ลานบาท 

- รายไดสูงกวาคาใชจาย (สะสมตั้งแตป 2542-2553) จํานวน547.523 ลานบาท 

 

หลักเกณฑการใหกูยืมเงิน กพส. 

 คุณสมบัติของสหกรณที่จะกูยืม 

 1.  สหกรณทุกประเภท 

 2.  มีทุนเรือนหุนไมต่ํากวา  50,000.-  บาท 

 3.  มีวินัยทางการเงิน  และไมมีหนี้ผิดนัดคางชําระตอกรมฯ ทุกเงินทุน 

 4.  ไมมีการทุจริต และไมมีขอบกพรองทางการเงินและทางบัญชีในกรณีที่สหกรณมีขอบกพรอง หรอืทุจริตตองไดรับ

การแกไขแลว 

 5.  สหกรณตั้งใหมไมเกิน 1 ป ใหกูไดไมเกิน  500,000 บาท 

วัตถุประสงคการใหสหกรณกูยืม 

1.  เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจใหสมาชิกกูยืม หรือจัดหาสินคามาจําหนาย หรือรวบรวมผลผลิต 

      (1)  สําหรับกรณีที่สหกรณขอกูเงินเพื่อนําไปใชในการดําเนินธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย หรือรวบรวมผลผลิต 

จะตองมีสมาชิกทําธุรกิจกับสหกรณไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนคนทั้งหมด (หมายถึงสมาชิกและ

บุคคลภายนอก)  ที่มาทําธุรกิจกับสหกรณในแตละวัตถุประสงคที่ขอกู  โดยพิจารณาจากผลการดําเนินธุรกิจของ

สหกรณปใดปหนึ่งในรอบ 3 ปบัญชี ที่ผานมา 

      (2)  ในการพิจารณาจํานวนคนที่ทําธุรกิจกับสหกรณตาม (1) ใหยกเวนกรณีที่สหกรณขอกูเงินเพื่อดําเนินธุรกิจ

สถานีบริการน้ํามันของสหกรณ 



      (3)  สําหรับในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระเบียบฯกําหนด ใหจังหวัดพิจารณาในเบื้องตนพรอมทั้งใหความเห็น 

หากเห็นสมควรใหสหกรณกูเงินใหนําเสนอคณะกรรมการบริหาร กพส.  พิจารณาเปนกรณีไป 

2.  เพื่อลงทุนในทรัพยสิน ตองอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้ 

     (1)  ใหกูไดไมเกินรอยละ 80 ของวงเงินลงทุนในทรัพยสิน และสหกรณตองสมทบการลงทุนไมนอยกวารอยละ 

20 ของวงเงินลงทุน 

     ยกเวน กรณีสหกรณขอกูเพื่อสรางสํานักงานใหกูไดไมเกินรอยละ 70 ของวงเงินลงทุนสรางสํานักงาน และ

สหกรณตองสมทบการลงทุนไมนอยกวารอยละ 30 ของวงเงินลงทุน 

   (2)  ในกรณีที่สหกรณไดรับการสนับสนุนเงินทุนภายใตโครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางภาคเกษตรและสามารถ

บริจาคเงินไดตามกําหนดในหนังสือยินยอมบริจาคใหมีสิทธิกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณไปลงทุนเพิ่มเติมในปจจัย 

พื้นฐาน  โดยไมตองสมทบการลงทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1 ตอประยะเวลาใหกูยืม 

            1.  เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ  ระยะเวลาใหกูไมเกิน 1 ป  หรือ 1 ฤดูกาลผลิต 

            2.  เพื่อลงทุนในทรัพยสิน ระยะเวลาใหกูไมเกิน 15  ป 

            3.  กรณีระยะเวลาใหกูยืมนอกเหนือจาก ขอ 1 และ ขอ 2 ใหพิจารณาเปนราย ๆ ไป   

อัตราดอกเบี้ยและคาปรับเงินกูยืม 

      1. ใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1  ถึงรอยละ 10  ตอป  ตามประกาศคณะกรรมการ บริหาร กพส.  เรื่อง

หลักเกณฑการจัดชั้นลูกหนี้  การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู  และการกําหนดวงเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ  หรือ

ตามที่กําหนดไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริหาร กพส. 

      2. ในกรณีท่ีสหกรณหรือสมาชิกสหกรณประสบสาธารณภัย   คณะกรรมการบริหาร  กพส.  อาจใหกูโดยไมคิด

ดอกเบี้ยภายในระยะเวลาเทาใดก็ได  

      3. การคิดดอกเบี้ยใหเริ่มนับตั้งแตวันถัดจากวันที่สหกรณรับเงินกูยืมถึงวันที่สหกรณไดสงชําระหนี้ใหแกผูใหกู 

      4. ใหคิดคาปรับในอัตรารอยละ 6 ตอป สําหรับตนเงินที่คางชําระนับแตวันถัดจากวันที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่

ไดรับชําระหนี้ครบถวน เวนแตจะไดรับการผอนผัน/ขยายเวลาชําระหนี้ หรือปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

หลักประกันเงินกู 

       1.  เงินกู กพส. ทุกสัญญาตองจัดใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณทั้งคณะรวมทั้งผูจัดการสหกรณ  หรือ

ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ผูจัดการสหกรณ 

(ถามี)  เปนผูค้ํา-ประกันในฐานะสวนตัว   

      2.  ในกรณีที่สหกรณมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณและสหกรณยังมีหนี้เงินกองทุน

พัฒนาสหกรณ  ตองจัดใหคณะกรรมการดําเนินการชุดใหมค้ําประกันเงินกูเพิ่มเติม  โดยคณะกรรมการชุดเกาก็ยังไม

พนภาระการค้ําประกันแตอยาง 

      3.  ผูมีอํานาจอนุมัติอาจใหสหกรณจัดหา  หรือสหกรณอาจเสนอ  ใหมีหลักประกันเงินกูเพ่ิมเติม  อยางใดอยาง

หนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้ 

            (1)  จํานองอสังหาริมทรัพย  หรือสังหาริมทรัพยของสหกรณ  และ/หรือบุคคลอื่น 

 



            (2)  จํานําสังหาริมทรัพย  หรือตราสารหนี้ของสหกรณ  และ/หรือบุคคลอื่น 

            (3)  บุคคลอืน่             

      4.  ในกรณีกูเงินเพื่อลงทุนในทรัพยสิน  ตองจํานองทรัพยสินนั้นเปนประกันดวย 

เอกสารประกอบคําขอกูยืม 

สหกรณที่ประสงคจะกูยืมเงิน กพส. ใหยื่นรายงานคําขอกูตอกลุมสงเสริมสหกรณที่สหกรณนั้นตั้งอยูเพื่อ

ตรวจสอบเอกสาร  วิเคราะหความจําเปนและความเปนไปไดของแผนงาน/โครงการ  และความเหมาะสมของจํานวน

เงินกูที่ตองใชใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และใหความเห็นประกอบการเสนอคําขอกูเงินของสหกรณ  ในกรณีที่

เห็นสมควรใหสหกรณกูยืม  ใหเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากองทุนพัฒนาสหกรณ  กอนเสนอผูมีอํานาจพิจารณา

อนุมัติตอไป  โดยใหใชแบบและเอกสารประกอบคําขอกูเงินตามที่คณะกรรมการบริหาร กพส. กําหนดดังนี้   

1. แบบคําขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 

2. งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน  กอนรายงานขอกู 

3. งบดุลและงบกําไรขาดทุนปกอนที่ยื่น เวนแตสหกรณปดบัญชีไมแลวเสร็จใหใชงบการเงินกอนหนานั้น 1 ป  

4. สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ  ครั้งที่มีมติขอกูเงิน 

5. สําเนาหนังสือเอกสารหลักฐานการจํานองที่ดินของสหกรณและลําดับที่สหกรณจํานองที่ดิน หรือสําเนา

เอกสารที่ดินที่จะจํานองใหมหรือจํานองเพิ่มเติมและรายละเอียดสิ่งปลูกสราง 

6. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน  ของสํานักงานที่ดินอําเภอ/จังหวัด 

7. หนังสือรับรองราคาซื้อขายที่ดินในบริเวณใกลเคียงตามราคาทองถิ่น 

8. แผนที่ที่ตั้งของที่ดินโดยสังเขป  พรอมอาณาบริเวณใกลเคียงและทางเขา-ออก 

9. ภาพถายที่ดินและบริเวณโดยรอบ 

10. สําเนารายงานการประชุมใหญครั้งที่มีมติใหลงทุนในทรัพยสิน 

          11. ประมาณการคาลงทุน  พรอมใบเสนอราคา  ประมาณการรายได–คาใชจายและแบบแปลนการกอสราง

ที่มีวิศวกรรับรอง 

         (รายการที่  5-9  ใชในกรณีที่มีที่ดิน  รายการที่  10-11 ใชในกรณีกูเพื่อลงทุนในทรัพยสิน) 

 

ขั้นตอนการพิจารณาคําขอกูเงิน กพส. 

 1.  สหกรณจัดทําคําขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  ตามแบบที่คณะกรรมการบริหาร กพส. กําหนด  ยื่นตอ       

กลุมสงเสริมสหกรณที่สหกรณนั้นตั้งอยู  โดยใหกลุมสงเสริมสหกรณตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร  

พรอมทั้งใหเจาหนาที่จัดทําทะเบียนคุมเรื่องที่ขอกู  และบันทึกวันที่รับคําขอกูไวเปนหลักฐาน                        

      (1)  กรณีเอกสารไมครบถวนและ/หรือไมถูกตอง  ใหแจงสหกรณดําเนินการแกไขและจัดสงขอมูลเพิ่มเติมให

ครบถวนภายใน  7 วัน  หากไมดําเนินการใหสงเรื่องคําขอกูเงินคืนสหกรณ 

     (2) กรณีเอกสารครบถวน  ใหกลุมสงเสริมสหกรณวิเคราะหความจําเปน  และความเปนไปไดของแผนงาน/

โครงการ  และความเหมาะสมของจํานวนเงินกูที่สหกรณจําเปนตองใช ใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการ



วิเคราะหคําขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  พรอมทั้งใหความเห็นประกอบการเสนอคําขอกูเงินของสหกรณ         

หากเห็นสมควรใหสหกรณกูยืมใหเสนอเรื่องใหสํานักงานสหกรณจังหวัดตรังเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

    (3) กรณีกลุมสงเสริมสหกรณเห็นสมควรไมอนุมัติใหสหกรณกูยืม ใหทําหนังสือถึงสหกรณพรอมเหตุผลการไม

อนุมัตเิพื่อแจงใหสหกรณทราบพรอมทั้งสงสําเนาหนังสือดังกลาว ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดตรังเพ่ือทราบตอไป 

2. เมื่อสํานักงานสหกรณจังหวัดตรังรับเรื่องจากกลุมสงเสริมสหกรณแลว  ใหเจาหนาที่จัดทําทะเบียนคุมเรื่องที่ขอกู  

และบันทึกวันที่รับคําขอกู ไวเปนหลักฐาน  พรอมทั้งตรวจสอบเอกสาร  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมฯ  กําหนด 

      (1)  กรณีเอกสารไมครบถวนและหรือไมถูกตอง  ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง  แจงใหกลุมสงเสริมสหกรณ

ดําเนินการแจงสหกรณเพื่อแกไขตอไป 

      (2)  กรณีเอกสารครบถวน  ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

 

 

 


