
 

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ส าหรับผู้เกษียณและเกษียณอายุก่อนก าหนด 
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด (สอ.ธกส.) 

 

 
 
1. การถือหุ้น / เงินปันผล / การเพิ่มหุ้น - การถอนหุ้น 

1.1 เมื่อสมาชิกขอคงสภาพการเป็นสมาชิกและถือหุ้นต่อไป จะได้รับเงินปันผลตามหุ้นที่สมาชิกถืออยู่ 
1.2 การเพิ่มหุ้น ถ้าประสงค์จะเพิ่มหุ้นรายเดือน (สส.6) หรือซื้อหุ้นพิเศษ (สส.7.3) ให้สมาชิกจัดท าแบบพิมพ์ตามที่ 

สอ.ธกส. ก าหนด เพื่อน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
 (สมาชิกผู้เกษียณสามารถซื้อหุ้นพิเศษได้ โดยรวมกับหุ้นที่สมาชิกถืออยู่แล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท) 
1.3 กรณีสมาชิกประสงค์จะลาออกและถอนหุ้น ควรลาออกในเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อสมาชิกจะได้รับเงินปันผล 

ของปีที่ผ่านมา 
 

2. การใช้บริการเงินฝาก 
สมาชิกสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก เช่น เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเกษมสุข , เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขทวี 
- ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  
- การรับดอกเบี้ยเงินฝาก ทบต้นหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. โดยใช้เวลาไม่เกิน 5 วันท าการ หลังวันเข้าดอกเบี้ย 
 

3. ทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิก  
3.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (แบบพิมพ์ สว.4) 
3.2 ทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก (ตามอายุการเป็นสมาชิก) สูงสุดรายละ 100,000 บาท กรณีถึงแก่กรรมด้วย

อุบัติเหตุ จะได้รับเงินสวัสดิการเพิ่มอีกจ านวน 100,000 บาท (แบบพิมพ์ สว.1) 
3.3 ทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรส ของสมาชิก รายละ 5,000 บาท (แบบพิมพ์ สว.2) 
3.4 ทนุสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย รายละไม่เกิน 5,000 บาท (แบบพิมพ์ สว.3) 
3.5 ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสอายุ 61 ปีขึ้นไป รายปีๆ ละ 1,000 บาท 
3.6 ทุนสงเคราะห์เพื่อการด ารงชีพของสมาชิก รายละไม่เกิน 5,000 บาท (แบบพิมพ์ สว.6) 
3.7 ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณ์เจ็บป่วยที่พักรักษาตัวในสถานพยาบาล ปีละ 1,000 บาท (แบบพิมพ์ สว.7) 
 

4. สิทธิอื่น ๆ 
บุคคลในครอบครัว (คู่สมรส บุตร บิดา มารดา) สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบ (ครอบครัว) เพื่อใช้บริการธุรกรรม    

ด้านเงินฝากกับ สอ.ธกส. ได้ 
 

5. การใช้บริการเงินกู้ 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  มี 3 ประเภท 

 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ปกติ) (แบบพิมพ์ สช.9.6 + สส.2) 
 2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ก าหนดวงเงิน) (แบบพิมพ์ สช.10.5 (ก าหนดวงเงิน) + สช.11.3 (รายงานเบิก) + สส.2) 

    วงเงินกู ้  ไม่เกิน 200,000 บาท   
    ส่งช าระ  คืนตน้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยงวดละเท่าๆ กนัทุกงวดไม่เกิน 12 งวด  
    หลักประกัน 1. หุ้นของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกถืออยู่กับสหกรณ์ และ/หรือ 

        2. เงินฝากของตนเองหรือของสมาชิกอ่ืนที่ฝากอยู่กับสหกรณ์ค้ าประกันให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก 
3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (Revolving Credit)  
   (แบบพิมพ์ สช. 71 กรณีใช้ในระบบ ICOOP) (แบบพิมพ์ สช.72 + สส.2 กรณีจัดส่งเอกสารมา สอ.ธกส.) 
    วงเงินกู ้  ไม่เกิน 200,000 บาท   
    ส่งช าระ   คืนตน้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์ก าหนด 
    หลักประกัน   หุ้นของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกถืออยู่กับสหกรณ์ 
    อัตราดอกเบี้ย  ตามประกาศบวกร้อยละ 0.10 
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เงินกู้สามัญ 
 วงเงินกู ้ ไม่เกิน 4,500,000 บาท (แบบพิมพ์ค าขอกู้ สช. 1.5  + สัญญากู้ สช. 2.5) 

ส่งช าระ ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กันทุกงวดไม่เกิน 200 งวด 
หลักประกัน 1. ทุนเรือนหุ้นของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกถืออยู่กับสหกรณ์ และ/หรือ 

      2. เงินฝากของตนเองหรือของสมาชิกอ่ืนทีฝ่ากอยู่กับสหกรณ์ค้ าประกันให้กู้ไดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก 
      3. จ านองอสังหาริมทรัพย์เปน็หลักประกันไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาจ านอง ส่งช าระไม่เกินอายุ 70 ปี 
 

เงินกู้พิเศษ 
 1. กรณีส่งช าระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย (แบบพิมพ์ค าขอกู้ สช.1.5 + สัญญากู้ สช. 2.5) 

วงเงินกู ้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท (วงเงินตามวัตถุประสงค์ให้กู้ตามระเบยีบการให้กู้เงิน) 
ส่งช าระ ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กันทุกงวด ไม่เกิน 360 งวด (งวดช าระตามวัตถปุระสงค์ให้กู้ตาม

ระเบียบการให้กู้เงิน) 
 หลักประกัน 1. ทุนเรือนหุ้นของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกถืออยู่กับสหกรณ์ และ/หรือ 
     2. เงินฝากของตนเองหรือของสมาชิกอ่ืนทีฝ่ากอยู่กับสหกรณ์ ค้ าประกันให้กู้ไดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก 
     3. จ านองอสังหาริมทรัพย์เปน็หลักประกันไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาจ านอง ส่งช าระไม่เกินอายุ 70 ปี 
 2. กรณีส่งช าระเฉพาะดอกเบีย้ 
    2.1 ก าหนดวงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้น (แบบพิมพ์ค าขอกู้ สช.20.2 (2 ฉบับ) + ส าเนาหน้าสมุดบัญชีโอนเงินกู้) 
  1. ก าหนดช าระคืนไม่เกินวันพ้นสภาพจากการเปน็สมาชิก 

2. ก าหนดให้ผู้กู้ช าระดอกเบี้ยเงินกู้รายปี โดยสหกรณ์จะหักเงินปันผลเพื่อน ามาช าระดอกเบี้ยเงินกู้เป็นประจ าทุกปี 
3. สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์ประกาศบวกอีกร้อยละ 0.10 ต่อปี 

       2.2 ก าหนดวงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น (แบบพิมพ์ค าขอกู้ สช.20.2 (2 ฉบับ) + สส.2 + ส าเนาหน้าสมุดบัญชีโอนเงินกู้) 
  1. ก าหนดช าระคืนไม่เกินวันพ้นสภาพจากการเปน็สมาชิก 

2. ก าหนดให้ผู้กู้ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ทุกงวดเป็นรายเดือน  
3. สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์ประกาศบวกอีกร้อยละ 0.10 ต่อปี 

  3. กรณีกู้เงินโดยใช้เงินฝากเปน็หลักประกัน  
              (แบบพิมพ์ค าขอกู้ สช.20.2 + หนังสือขอเพิ่มเติมเงื่อนไขการฝากเงินและให้ความยินยอมให้หักเงินฝากช าระหน้ีเงินกู้) 
     3.1 ก าหนดช าระคืนไม่เกิน 60 งวด 
    3.2 ก าหนดให้ผู้กู้ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ทุกงวดเปน็รายเดือน  

   3.3 สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้ใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินตามที่สหกรณ์ประกาศ    
บวกอีกร้อยละ 2 ต่อปี 

 



  
  
 วันที ่  
เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอเป็นสมาชิกต่อ 
 

เรียน คณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส. 
 

 ข้าพเจ้า เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สอ.ธกส.) เลขทะเบียนสมาชิก  
 เกษียณอายุเม่ือวันที ่   เกษียณอายุก่อนกำหนดเม่ือวันที ่  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเป็นสมาชิกต่อ และขอให้ สอ.ธกส. ดำเนินการดังน้ี  
1. การซ้ือหุ้นจากเงินที่ได้รบัจากการเกษยีณ  
    ประสงค์ขอซื้อหุ้นจำนวน                        หุ้น เป็นเงิน                                  บาท ทั้งน้ีข้าพเจ้า    
ยินยอมให้หักจากบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. สาขา  เลขที่บัญชี _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _     
      โดยยินยอมให้หักเงินในวันที่    
จะโอนเข้าบัญชี สอ.ธกส. เลขที่บัญชี 01-000100740-1  

สมาชิกสามารถดำเนินการโอนผ่านช่องทางดังนี ้
    - โอนหน้าเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. ผ่านระบบ D004 มีค่าธรรมเนียม 10.00 บาท ต่อรายการยอดเงินไม่เกิน 300,000.00 บาท   
       อ้างอิง 1 เลขทะเบียนสมาชิก / อ้างอิง 2 ซ้ือหุ้นเพ่ิมพิเศษ / อ้างอิง 3 ชื่อ – สกุล 

   - โอนผ่านระบบโมบาย  
   - เม่ือโอนเรียบร้อยแล้วให้สมาชิกส่งสลิปโอนเงนิพร้อมกับแบบพิมพ์ด้วย 

จะดำเนินการเอง (นำแคชเชียร์เช็คไปย่ืนท่ีสำนักงาน สอ.ธกส. หรือซ้ือเงินสดท่ีสำนักงาน สอ.ธกส.)  
2. การส่งค่าหุน้รายเดือน 
      2.1  ของดส่งค่าหุ้นรายเดือนต้ังแต่เดือน                                 เป็นต้นไป                                          
     2.2  สง่ค่าหุ้นรายเดือนต่อไปเดือนละ                                       บาท โดยยินยอมให้หักจาก 
             บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. สาขา      เลขท่ีบัญชี _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _  
            บัญชีเงินฝาก สอ.ธกส. เลขทีบั่ญชี _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ - _ 
3. การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
    3.1   โอนเข้าบัญชีเงินฝาก  ธ.ก.ส. สาขา เลขที่บัญชี _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _  
    3.2   โอนเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.ธกส. เลขที่บัญชี _ _ -_ _ - _ _ _ _ _ - _ 
    3.3   รบัเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเป็นเงินสด 

(เงินปันผลจะคำนวณตามยอดหุ้นคงเหลือเป็นรายวัน ตามข้อบังคับ ขอ้ 27. (1) วรรค 2) 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 ลงช่ือ   
 ( ) 
ที่อยู่ติดต่อ : 
บ้านเลขที ่  หมู่ที ่  
ถนน  ตำบล  
อำเภอ  จังหวดั รหัสไปรษณีย ์  
เบอร์บ้าน   เบอร์มือถือ          อีเมล์   
 
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที ่ ครั้งที ่ วันที ่  
มีมติ  
  เลขานุการ 

สส. 8 



หนังสือแสดงเจตนาการตัง้ผู้รับโอนประโยชน์ 
 

เขียนที่ .................................................... 

วันที่ ........................................................ 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................อายุ ..............ปี 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จำกัด (สอ.ธกส.) เลขทะเบียน
สมาชิก......................... สังกัด (ส่วนงาน/สนจ./สาขา)..................................................... ............................... 

ขอแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ตามทีก่ำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 36 ดังน้ี 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างเป็นสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงคใ์ห้สหกรณ์จ่ายเงินค่าหุ้น  

เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจ่าย เงินรับฝาก รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับตามสิทธิของการ
เป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้าดังต่อไปน้ี 
ลำดับที่ 1 ....................................................................................................................เก่ียวข้องเป็น.......................... 

ที่อยู่ ................................................................................................................... เบอรต์ดิต่อ .................................... 

ลำดับที่ 2 ....................................................................................................................เก่ียวข้องเป็น.......................... 

ที่อยู่ ................................................................................................................... เบอร์ติดต่อ .................................... 

ลำดับที่ 3 ....................................................................................................................เก่ียวข้องเป็น.......................... 

ที่อยู่ ................................................................................................................... เบอร์ติดต่อ .............................. ...... 

โดยมีเงื่อนไขดังน้ี  
ให้รับเต็มจำนวนแต่เพียงผู้เดียว ให้รับส่วนแบ่งเท่าๆกัน ให้รับตามลำดบัทีร่ะบุไว้เพียงคนเดียว 
อ่ืนๆ .......................................................................................................................... ........................... 

 
ลงช่ือ......................................................ผู้ทำหนังสือ 

      (.....................................................) 

ลงช่ือ......................................................พยาน 

      (.....................................................) 

ลงช่ือ......................................................พยาน 

      (.....................................................) 

ลงช่ือ......................................................ผู้พิมพ/์เขียน 

  (.....................................................) 
หมายเหตุ  
1. ผู้ทำหนังสือต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน  
2. พยานทั้งสองคนต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำหนังสือในขณะนั้น  
3. ผู้พิมพ์หรือผู้เขียน หรือพยานในหนังสือ รวมทั้งคู่สมรสของผู้พิมพ์หรือผู้เขียน จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ไม่ได้ 



สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด (สอ.ธกส.) 
หนังสอืขออนุญาตไถ่ถอนจากจํานอง 

………………………………………………………………………………………………………………. 

     วันที่....................................................................... 

เรียน ประธานกรรมการ 

  ตามที่ (นาย,นาง,นางสาว) ...............................................................................................ผู้จํานองได้จดทะเบียนจํานอง
ที่ดินเพือ่เป็นประกันหน้ีเงินกู้ของ (นาย,นาง,นางสาว) ......................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่.........................
สังกัด...............................................นั้น  ข้าพเจา้       ผู้จํานอง        (นาย,นาง,นางสาว).............................................................ในฐานะ
ทายาทของผู้จํานอง มีความประสงค์ขออนุญาตไถ่ถอนจํานองที่ดินดงัมีรายละเอียดดงันี ้
แปลงที ่ วันที่จํานอง ประเภทหนังสอืแสดงสิทธิในที่ดิน ชื่อผู้มีกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครอง 
    
    
    
    
    
ขออนุญาตไถถ่อนจากจํานองเพื่อนําไป...........................................................................................................................................เนื่องจาก 
     ข้าพเจ้าไดช้ําระหนี้เงินกู้เสร็จส้ินทุกสัญญาวันที.่..................................................................................................................................... 
     ข้าพเจ้าไดช้ําระหนี้เงินกู้ทีจ่ํานองเป็นประกันเสร็จส้ินวันที.่..................................................................................................................... 
     ข้าพเจ้าไดช้ําระหนี้เงินกู้ทีจ่ํานองเป็นประกันบางส่วนแล้ว โดยหน้ีเงินกู้ส่วนที่เหลือมีหลักประกันอื่นครอบคลุมหนี้ที่จาํนอง 
     อื่น ๆ ...................................................................................................................................................................................................... 
 ในกรณีข้าพเจ้ามีหนี้เงินกู้อยูก่บัสหกรณ์และใช้บุคคลคํ้าประกัน ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือยินยอมของผู้คํ้าประกันให้ไถ่ถอนจํานอง
ที่ดินแปลงดังกล่าวข้างต้นมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว  
 
 ลงชื่อ.........................................................................ผู้ขอไถ่ถอนจากจํานอง 
      (...........................................................................) 
      รับเอง วันที่..........................      ส่งไปรษณีย์ ที่อยู่ ............................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

สําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควร 
     อนุญาตให้ไถ่ถอนจากจํานองได้ตามความประสงค์ข้างต้น 
     ไม่อนุญาต เนื่องจาก................................................................. 
........................................................................................................ 
ความเห็นเพิ่มเติม............................................................................ 
........................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………. 
 
.......................................   .......................................... 
  เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ   รองผู้จดัการสายงานสินเชื่อ 
........./........../............     ........./........../............ 

บันทึกผู้อนุมัติ 
     อนุญาตให้ไถ่ถอนจากจํานองได้ตามความประสงค์ข้างต้น 
     ไม่อนุญาต เนื่องจาก................................................................ 
....................................................................................................... 
ความเห็นเพิ่มเติม........................................................................... 
....................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ผู้มีอํานาจลงนามแทนสหกรณ ์
........./........../............ 

หมายเหตุ เอกสารแนบการขอไถ่ถอนจํานอง ไดแ้ก่ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนผู้ขอไถ่ถอนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง/หนังสือยินยอมผู้คํ้าประกัน (ถา้มี) 
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