
 1.ด้านเงนิฝากด้านเงนิฝาก 1.ด้านเงนิฝากด้านเงนิฝาก



  อัตราดอกเบี้ยเงนิรับฝากจากสมาชิกอัตราดอกเบี้ยเงนิรับฝากจากสมาชิก

 1. เงนิฝากออมทรพัยท์ ั�วไป  ดอกเบี�ย 3.15 บาท/ปี

 2. เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ  ดอกเบี�ย 3.50 บาท/ปี

 3. เงนิฝากออมทรพัยท์วีทรพัย ์ดอกเบี�ย 3.25 บาท/ปี 3. เงนิฝากออมทรพัยท์วีทรพัย ์ดอกเบี�ย 3.25 บาท/ปี

 4. เงนิฝากออมทรพัยส์ะสมทรพัย ์24 เดอืน ดอกเบี�ย 3.40 บาท/ปี

 5. เงนิฝากออมทรพัยเ์พื�อการศกึษา ดอกเบี�ย 3.90 บาท/ปี

 6. เงนิฝากประจาํ 12 เดอืน ดอกเบี�ย 3.50 บาท/ปี

 7. เงินฝากประจํา 24 เดือน ดอกเบีย้ 3.90 บาท/ป



 2.ด้านสินเชื�อด้านสินเชื�อ 2.ด้านสินเชื�อด้านสินเชื�อ



ประเภทเงนิกู้และอตัราดอกเบี�ยประเภทเงนิกู้และอตัราดอกเบี�ย
1.เงินกูสามัญทัว่ไป      อัตรารอยละ   5.80 บาท/ป
2.เงินกูฉุกเฉิน      อัตรารอยละ   5.80 บาท/ป
3.เงินกูสามัญใชหุนค้ําประกัน      อัตรารอยละ   5.70 บาท/ป
4.เงินกูสามัญอาวุธปน      อัตรารอยละ   5.70 บาท/ป
5.เงินกูสามัญเพื่อซ้ือจักยานยนต         อัตรารอยละ   5.70   บาท/ป
6.เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา      อัตรารอยละ   4.90 บาท/ป6.เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา      อัตรารอยละ   4.90 บาท/ป
7.เงินกูพเิศษเพื่อเสริมสรางความม่ันคง  ตรารอยละ   5.65 บาท/ป
8.เงินกูพเิศษเพื่อการเคหะ        อัตรารอยละ  5.65 บาท/ป
9.เงินกูเพื่อชําระหนี้สถาบันการเงนิอื่น    อัตรารอยละ   5.90 บาท/ป
10.เงนิกูสามัญเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยฯ อัตรารอยละ   5.10  บาท/ป  
11.เงนิกูเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยโควิด-19 อัตรารอยละ  4.00  บาท/ป
12.เงนิกูสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม    อัตรารอยละ   5.30  บาท/ป



หลกัเกณฑ์และเงื�อนไขการขอกู้เงนิสามญั
 1.หุน้ไม่ถึง 10,000  บาท   กูไ้ดไ้ม่เกิน 100,000  บาท  

     - มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน

  2.หุน้ตั�งแต่ 10,000  บาท   แต่ไม่ถึง 50,000  บาท   กูไ้ดไ้ม่เกิน  200,000  บาท
 - มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน

 3.หุน้ตั�งแต่ 50,000  บาท   แต่ไม่ถึง 100,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  400,000  บาท  3.หุน้ตั�งแต่ 50,000  บาท   แต่ไม่ถึง 100,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  400,000  บาท
 - มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน

  4.หุน้ตั�งแต่ 100,000 บาท  แต่ไม่ถึง 150,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  600,000  บาท
 - มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน

5.หุน้ตั�งแต่ 150,000  บาท   แต่ไม่ถึง 200,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  800,000  บาท
 - มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน



 หลกัเกณฑ์และเงื�อนไขการขอกู้เงนิสามญั (ต่อ)
6.หุน้ตั�งแต่  200,000  บาท  แต่ไม่ถึง 250,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,000,000  บาท

 - มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน

7.หุน้ตั�งแต่  250,000  บาท   แต่ไม่ถึง 300,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,500,000  บาท
 - มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน - มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน

8.หุน้ตั�งแต่  300,000  บาท   แต่ไม่ถึง 350,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  2,000,000  บาท
 - มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน

9.หุน้ตั�งแต่  350,000  บาท   แต่ไม่ถึง 400,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  2,300,000  บาท
 - มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน

10.หุน้ตั�งแต่ 400,000  บาท   แต่ไม่ถึง 450,000  บาท  กูไ้ดไ้ม่เกิน  2,500,000  บาท  
 - มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน



หลกัเกณฑ์และเงื�อนไขการขอกู้เงนิสามญั (ต่อ)
11. หุน้ตั�งแต่ 450,000  บาท   ขึ�นไป   กูไ้ดไ้ม่เกิน  3,000,000  บาท  

      -  มีผูค้ ํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่สามคน

  ในกรณีสมาชิกยื�นกูส้ามญั  แต่มีค่าหุน้ตํ�ากวา่เกณฑที์�กาํหนด สหกรณ์อนุญาต

     ใหส้มาชิกขอซื�อหุน้เพิ�มไดใ้นวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และเงินค่าหุน้ดงักล่าว     ใหส้มาชิกขอซื�อหุน้เพิ�มไดใ้นวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และเงินค่าหุน้ดงักล่าว
โดยสหกรณ์จะหกัในเงินกูส้มาชิกที�พึงไดรั้บชาํระค่าหุน้ใหค้รบตามจาํนวนก่อน 
จึงจะจ่ายเงินกูส้ามญั

 การคิดคาํนวณสิทธิสมาชิกที�กูเ้งินสามญัทั�วไปนั�นจะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือน   
คงเหลือหลงัจากหกัรายการต่างๆ  ของสหกรณ์ และรายจ่ายประจาํอื�น ๆ แลว้ 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของเงินไดร้ายเดือน  



        เงนิกู้สามญัทั�วไปเงนิกู้สามญัทั�วไป

   แตจะตองชําระไมต่ํากวารอยละ70 ของเงินไดรายเดือน จนหมดหนี้

  - ยอดเงินกูไมถึง  1,000,000.- บาท  สงชําระคืน  150 งวด 

 - ยอดเงินกูตั้งแต 1,000,001-3,000,000 บาท  สงชําระคืน 240 งวด

ยอดเงินกูไดสูงสุดถึง  3,000,000 บาท

 -  ยอดกูตั้งแต 2,500,000.-ขึ้นไป ใชบุคคลค้ําประกันไมนอยกวา  3  คน

   แตจะตองชําระไมต่ํากวารอยละ70 ของเงินไดรายเดือน จนหมดหนี้

         ชําระเงินกูมาแลวไมนอยกวา 6 งวด จึงมีสิทธิกูใหมได
     และระยะเวลาการผอนชําระรวมอายุของสมาชิกตองไมเกิน  65 ป

- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.80 ตอป

-  ยอดกูไมเกิน 2,500,000.-บาทใชบุคคลค้ําประกันไมนอยกวา  2  คน



              เงนิกู้ฉุกเฉินเงนิกู้ฉุกเฉิน

- สมาชิกที่ขอกูเงินฉุกเฉินไมเกิน 500,000.-บาท  สามารถขอผอนชําระ 
 เฉพาะดอกเบี้ยเงินกูได หรือสมาชิกจะประสงคใหหักเงินตนดวยกไ็ด
 แตยอดเงินกูตองไมเกินคาหุนของสมาชิกทีถ่ืออยูในสหกรณ แตยอดเงินกูตองไมเกินคาหุนของสมาชิกทีถ่ืออยูในสหกรณ

- เมื่อยื่นกูเงนิสามญัครั้งใหม จะนาํเงินกูสามัญมาหกัชําระเงินตนทั้งหมด

-อัตราดอกเบีย้ 5.80 บาท/ป 



เงนิกู้สามญัใช้หุ้นคํ�าประกนัเงนิกู้สามญัใช้หุ้นคํ�าประกนั

- วงเงนิกู้สูงสุด 90% ของทุนเรือนหุ้น 

- ผ่อนชาํระสูงสุด    240  งวด- ผ่อนชาํระสูงสุด    240  งวด

- สามารถรับเงนิกู้วันที�ยื�นคาํขอกู้

- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.70 ตอป



 ผอ่นชาํระ 60 งวด

    เงนิกู้เพื�อซื�ออาวุธปืน

วงเงินกูสูงสุด  100,000 บาท

 ผอ่นชาํระ 60 งวด

 ใชส้มาชิกคํ�าประกนั 2 คน

 หกัเงินฝากเดือนละ 100 บาท

- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.70 ตอป



เงินกูสามัญเพื่อสงเสริมการศึกษาเงินกูสามัญเพื่อสงเสริมการศึกษา

-  กูไดสูงสุด 200,000 บาท สงคืนภายในเวลาไมเกิน 120 งวด

-   ตอ้งเป็นสมาชิกโดยไดช้าํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และส่งเงิน
            ค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 งวด สามารถขอพกัชาํระหนี� เงินตน้            ค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 งวด สามารถขอพกัชาํระหนี� เงินตน้
           ได ้4 ปี

   -  ใหเ้งินกูเ้พื�อเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษาของ สมาชิก และ/หรือคู่สมรส  และ
/หรือบุตร   ในระดบัการศึกษา อนุบาล-ปริญญาเอก

-   ผูค้ําประกัน 2 คน  - อัตราดอกเบีย้รอยละ 4.90 ตอป



      เงนิกู้พเิศษเพื�อการเคหะเงนิกู้พเิศษเพื�อการเคหะ
  - วงเงินกู้สูงสุด  80 % ของราคาประเมิน แต่วงเงินไม่เกนิ 5,000,000 บาท
    ใช้หลกัทรัพย์คํ�าประกนั 

   -  กูเพื่อไถถอนจํานอง

 -  กูเพ่ือซื้อบานพรอมที่ดิน

 -  กูเพ่ือซื้อที่ดิน

   -  กูเพื่อไถถอนจํานอง

  --   กู้เพื�อต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือที�อยู่อาศัย

- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.65 ตอป



      เงนิกู้พเิศษเพื�อเสริมสร้างความมั�นคงเงนิกู้พเิศษเพื�อเสริมสร้างความมั�นคง

  - วงเงินกู้สูงสุด  80 % ของราคาประเมิน แต่วงเงินไม่เกนิ 5,000,000 บาท
    ใช้หลกัทรัพย์คํ�าประกนั 

 -  กูเพ่ือเงินไปประกอบอาชีพเสริม -  กูเพ่ือเงินไปประกอบอาชีพเสริม

 -  กูเพ่ือนําเงินไปใชจายในครอบครัว

  --   กู้เพื�อนําเงนิไปใช้จ่ายอื�นๆ

- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.65 ตอป



    เงนิกู้สามญัเพื�อช่วยเหลอืผู้ประสบภัยโรคไวรัสโควดิ- 19

- ยอดเงินกูไดสูงสุดถึง  150,000 บาท

-   ระยะเวลาในการผอนชําระ จํานวน 120 งวด และขอพัก   
ชําระหนี้ ไดตั้งแตวันที่กู จนถึง 31 ธันวาคม 2564  

- ใชบุคคลค้ําประกันไมนอยกวา  2  คน

- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป

-   ระยะเวลาในการผอนชําระ จํานวน 120 งวด และขอพัก   
ชําระหนี้ ไดตั้งแตวันที่กู จนถึง 31 ธันวาคม 2564  



                          เงนิกู้สามัญเพื�อประกอบอาชีพเสริม

- ยอดเงินกูไดสูงสุดถึง  300,000 บาท
-   ระยะเวลาในการผอนชําระ จํานวน 150 งวด

สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องแนบโครงการเพื�อประกอบอาชีพเสริม

- ใชบุคคลค้ําประกันไมนอยกวา  2  คน

- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.30 ตอป

-  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องแนบโครงการเพื�อประกอบอาชีพเสริม



          สิทธกิารกูเงินสามัญ   สิทธกิารกูเงินสามัญ   ((ขาราชการบํานาญขาราชการบํานาญ))

 การกูเงินสามัญทั่วไป  ใหกูไดไมเกินเงินสวัสดิการ
กรณีเสียชีวิตที่ไดรับบวกดวยทุนเรือนหุนของสมาชิกที่
ถืออยูในสหกรณ (ไมตองมีผูค้ําประกัน)  ทั้งนี้โดยใหถืออยูในสหกรณ (ไมตองมีผูค้ําประกัน)  ทั้งนี้โดยให
สงคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยรายเดือนทุกเดือนจนหมด
หนี้  โดยไมกําหนดระยะเวลาในการผอนชําระ แต
การหักตองไดดอกเบี้ยตามจริงและเงินตนตามความ
ประสงคของสมาชิก



            สิทธิการกูเงินฉุกเฉิน  สิทธิการกูเงินฉุกเฉิน  ((ขาราชการบํานาญขาราชการบํานาญ))

การกู้เงนิฉุกเฉิน ให้กู้ได้ไม่เกนิ 250,000.-บาท  แต่ต้องไม่เกนิค่าหุ้น
ของสมาชิกที�ถอือยู่ในสหกรณ์ แต่ทั�งนี�ต้องคาํนึงถงึยอดเงนิได้รายเดอืน
ที�คงเหลอืสามารถหักส่งค่างวดได้ และให้มีเงนิเหลอืในบัญชีต้องไม่ตํ�า
กว่า 1,500.-บาท  ซึ�งสมาชิกจะส่งชําระหนี�เฉพาะดอกเบี�ยกไ็ด้ หรือส่งกว่า 1,500.-บาท  ซึ�งสมาชิกจะส่งชําระหนี�เฉพาะดอกเบี�ยกไ็ด้ หรือส่ง
ชําระหนี�เงนิต้นพร้อมดอกเบี�ยกไ็ด้( หากรวมเงนิกู้สามัญรวมกบัฉุกเฉิน 

แล้วเกนิสิทธิ�การกู้ต้องมีคนคํ�าเงนิกู้สามญั และ สมาชิกต้องมีประกนั
ชีวติอย่างน้อย 1 กรมธรรม์ ) โดยมอบอาํนาจให้ผู้จดัการอนุมัตจ่ิายได้
ตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดไว้นอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ดังกล่าว ให้สมาชิก
ทาํบันทกึเสนอคณะกรรมการเงนิกู้เพื�อพจิารณาเป็นรายๆไป



    การค้ําประกันเงินกูสามัญของขาราชการบาํนาญการค้ําประกันเงินกูสามัญของขาราชการบาํนาญ

    ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจ
สุราษฎรธานี  จํากัด  ชุดที่ 52  ประชุมครั้งที่ 13/2560  
เมื่ อวันที่   28  กันยายน 2560  ไดมีมติ ใหสมาชิกเมื่ อวันที่   28  กันยายน 2560  ไดมีมติ ใหสมาชิก
ขาราชการบํานาญที่ขอกูเงินสามัญวงเงินกูไมเกินจาก  
เงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิตที่ไดรับบวกดวยทุนเรือนหุนไม
ตองมีผูค้ําประกัน   แตหากขอกูเกินจากหลักเกณฑดังกลาว 
ตองมีผูค้ําประกันตามปกติ 



 

 การส่งค่าหุ้นรายเดอืนของข้าราชการบํานาญการส่งค่าหุ้นรายเดอืนของข้าราชการบํานาญ

       ด้วยที�ประใหญ่สามัญประจําปี 2558  ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้
สหกรณ์แกไ้ขขอ้บงัคบัฯ ขอ้ 5 วา่ดว้ยการถือหุน้ของสมาชิก ดงันี�

 สมาชิกทุกคนตอ้งส่งค่าหุน้รายเดือนต่อสหกรณ์ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ สมาชิกทุกคนตอ้งส่งค่าหุน้รายเดือนต่อสหกรณ์ในอตัราไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 7 ของเงินไดร้ายเดือนของตน  แต่จะถือหุน้เกินกวา่หนึ�งในหา้
ของจาํนวนหุน้ทั�งหมดไม่ได้

 สาํหรับการถือหุ้นของขา้ราชการบาํนาญ อาจถือหุ้นรายเดือนอยา่งตํ�า
เดือนละ 10 หุน้ เป็นเงิน 100  บาท กไ็ด้


