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31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อจัดซื้อที่ดินการเกษตรสําหรับสมาชิก
เรียน สมาชิก
ด้วยคณะกรรมการดําเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากั ด(สอ.ธกส.)
ได้อนุมัติโครงการ “เงินกู้พิเศษเพื่อจัดซื้อที่ดินในการเกษตรสําหรับสมาชิก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมแก่สมาชิก ใน
รูป แบบการออมในสิ น ทรั พ ย์ กํ า หนดวงเงิน ทุ น โครงการจํ า นวน 3,000 ล้ า นบาท ระหว่ า งวั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2563 และสิ้ น สุ ด
31 ธันวาคม 2564 หรือครบกําหนดวงเงินทุนโครงการ สุดแล้วแต่อย่างไรจะถึงก่อน โดยมีหลักเกณฑ์การให้บริการแก่สมาชิก ดังนี้
หมวด
คุณสมบัติสมาชิก

วัตถุประสงค์
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินกูส้ ูงสุด
หลักประกัน

การส่งชําระ

เงื่อนไขอื่น

การรับเงินกู้

รายละเอียดโครงการ
1. สมาชิกที่เป็นพนักงาน ธ.ก.ส. หรือ พนักงาน สอ.ธกส. ที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึน้ ไป มีเงินเดือนคงเหลือหลังจากหัก
ค่าใช้จา่ ยต่างๆได้แก่ ภาษี กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ค่าหุ้น ภาระหนีส้ หกรณ์ ภาระหนี้ ธ.ก.ส. ภาระหนี้สหกรณ์รา้ นค้า และ
หนี้สินอื่นๆ ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 บาท กรณีคํานวณรายได้คงเหลือ 2,000 บาทแล้วไม่เพียงพอชําระหนี้ได้ ให้สามารถนํา
รายได้อื่นที่มหี ลักฐานชัดเจน มาร่วมในการผ่อนชําระได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของงวดผ่อนชําระตามโครงการ
2. สมาชิกที่เป็นอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. หรือ อดีตพนักงาน สอ.ธกส. อายุไม่เกิน 70 ปี มีหลักฐานแสดงความสามารถในการ
ชําระหนี้ที่ชัดเจน
เพื่อซื้อที่ดินในการเกษตรสําหรับตนเอง
1. คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญบวกเพิ่มร้อยละ 0.20 ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5.15 ต่อปี)
2. กรณีหลักประกันเป็นเงินฝากค้ําประกันเต็มจํานวน ของเงินกูต้ ามสัญญา คิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบวกเพิม่ 2.0% ต่อปี
สมาชิกกู้ได้ไม่เกิน 3 สัญญาต่อราย รวมเงินกู้โครงการนี้ทุกสัญญาไม่เกิน 10 ล้านบาท และรวมเงินกู้ทกุ ประเภททั้งหมด
ต้องไม่เกินวงเงินกูต้ ามระเบียบ
1. หลักประกันจํานองแปลงโครงการเป็นลําดับแรก หากไม่เพียงพอสามารถจํานองอสังหาริมทรัพย์อื่นเพิ่มได้ ให้ใช้วงเงินกู้
ร้อยละ 100 ของวงเงินจํานอง หรือ นําหุ้นและ/หรือเงินฝาก เป็นประกันเพิ่มได้ร้อยละ 90 ของหุ้นหรือเงินฝากที่เป็น
ประกันเพิ่มเติมได้ หรือ
2. หุ้น และ/หรือ เงินฝาก ร้อยละ 90 ของหุ้นและ/หรือเงินฝากแล้วแต่กรณี
1. สมาชิกที่เป็นพนักงาน ธ.ก.ส. หรือ พนักงาน สอ.ธกส. กําหนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเท่าๆกัน ไม่
เกิน 360 งวด โดยงวดสุดท้ายผู้กตู้ อ้ งมีอายุไม่เกิน 75 ปี
2. สมาชิกที่เป็นอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. หรือ อดีตพนักงาน สอ.ธกส. กําหนดชําระดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน และชําระคืนเงิน
ต้นเป็นงวดตามกระแสเงินได้ของสมาชิกผู้กู้ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกู้ได้ โดยงวดสุดท้ายผู้กู้ต้องมีอายุไม่
เกิน 75 ปี
3. กรณีสมาชิกผูก้ ู้ใช้หลักประกันเป็นทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ําประกันเต็มจํานวนของเงินกู้ตามสัญญา สามารถผ่อนชําระ
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เท่าๆกัน ไม่เกิน 360 งวด หรือผ่อนชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายปี
เท่าๆกัน โดยงวดสุดท้ายผูก้ ู้ต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปี
1. เป็นเงินกู้พิเศษสัญญาใหม่ โดยไม่หักกลบลบหนี้เงินกู้ประเภทอื่น
2. สมาชิกต้องเบิกเงินกู้ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ กรณีเกินกว่า 3 เดือนให้ถือว่าเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นอัน
ยกเลิก
3. ยกเว้นการที่สมาชิกจะต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของจํานวนต้นเงินกู้พิเศษและต้นเงินกู้ประเภทอื่นที่มีอยู่
กับสหกรณ์ ณ วันที่อนุมัติเงินกู้
4. สมาชิกต้องชําระเงินค่าประเมินราคาหลักประกันให้กับสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. ในอัตราเหมาจ่าย 1,000 บาท
5. กรณีไม่สามารถชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยตามงวดรายเดือนที่สหกรณ์เรียกเก็บ เมื่อสหกรณ์มีหนังสือติดตามทวงถาม
ถึงสองครั้ง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามครั้งที่สองเป็นต้นไป ครั้งละ 500 บาท และสหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์การ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากที่กําหนดได้ แต่ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่กฎหมายกําหนด
1. ที่ดินที่ซื้ออยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้โดยสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็ค ตามรายการที่สมาชิกแจ้งการออก
แคชเชี ย ร์ เช็ ค โดยสหกรณ์ จ ะนํ า แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค ไปจ่ า ยให้ กั บ สมาชิ ก ในวั น ซื้ อ ขายและจดทะเบี ย นนิ ติ ก รรมจํ า นอง
ณ สํานักงานที่ดิน
2.ที่ดินที่ซื้ออยู่ต่างจังหวัด สมาชิกต้องจัดทําหนังสือมอบฉันทะโอนเงินกู้ผ่านบัญชีผู้จัดการสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่ (แบบพิมพ์
สช.22) ส่งมาพร้อมกับคําขอกู้ โดยสหกรณ์จะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติผ่านบัญชีผู้จัดการสาขาผู้รับมอบฉันทะ ในวันซื้อขาย
และจดทะเบียนนิติกรรมจํานอง ณ สํานักงานที่ดิน

2
หมวด
เอกสารยื่นกู้

รายละเอียดโครงการ
1. คําขอกู้เงิน 1 ฉบับ (สช. 1.5)
2. หนังสือกู้เงินต้นฉบับและคู่ฉบับ (สช. 2.5) ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อซือ้ ที่ดินในการเกษตร
3.หนังสือยินยอมให้นําเงินค่าตอบแทนความชอบในการทํางานชําระหนีเ้ สร็จสิ้นในวันเกษียณ (สช.33)
4. หนังสือมอบฉันทะโอนเงินกู้พิเศษผ่านบัญชีเงินฝาก (สช. 22) (กรณีที่ตงั้ ทรัพย์อยู่ต่างจังหวัด)
5. แบบพิมพ์ขอนัดทํานิติกรรมจํานอง + ออกแคชเชียร์เซ็ค (สช. 18) (กรณีที่ตั้งทรัพย์อยู่กรุงเทพ)
6. สําเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนปัจจุบัน
7.หนังสือยินยอมคู่สมรส (สช. 4) พร้อมสําเนาทะเบียนสมรส สําเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชนคู่สมรส
8. สําเนาโฉนดที่ดนิ นส.3ก หรือ นส.3 แปลงที่จะซื้อพร้อมสารบัญจดทะเบียนด้านหลัง
9. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน พร้อมภาพถ่ายที่ดินแสดงลักษณะกายภาพและทําเลที่ตงั้ ของที่ดิน
10.บันทึกการตรวจที่ดินที่จะจํานองเป็นหลักประกันและบัญชีกาํ หนดราคาที่ของสาขา กรณีประเมินราคาที่ดินสูงกว่าราคา
กลางสาขา ต้องแนบสําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการกลางด้านสินเชื่อระดับสํานักงานจังหวัด
11. หนังสือรับรองราคาประเมินเฉพาะแปลงจากสํานักงานที่ดิน
12.หนังสือรับรองจากสํานักงานที่ดนิ ว่า ที่ดินที่เสนอจํานองปลอดอายัดและเวนคืน
13.สําเนาทะเบียนบ้านผูจ้ ัดการสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่ (ประกอบการพิมพ์มอบอํานาจจํานอง)

อนึ่ง กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการตีความตามหนังสือฉบับนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้วินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ สิทธิชัยพร)
รองประธานกรรมการ ทําการแทน
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
เสนอ รองประธานกรรมการ
เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

“สอ.ธกส. ยุคใหม่ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก”

