
 1.ด้านเงนิฝากด้านเงนิฝาก 1.ด้านเงนิฝากด้านเงนิฝาก



เงินฝากมี เงินฝากมี 77  ประเภท คอืประเภท คอื

 1. เงนิฝากออมทรพัยท์ ั�วไป  ดอกเบี�ย 3.25 บาท/ปี

 2. เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ  ดอกเบี�ย 3.75 บาท/ปี

 3. เงนิฝากออมทรพัยท์วีทรพัย ์ดอกเบี�ย 4.00 บาท/ปี 3. เงนิฝากออมทรพัยท์วีทรพัย ์ดอกเบี�ย 4.00 บาท/ปี

 4. เงนิฝากออมทรพัยส์ะสมทรพัย ์24 เดอืน ดอกเบี�ย 3.85 บาท/ปี

 5. เงนิฝากประจาํ 12 เดอืน ดอกเบี�ย 4.00 บาท/ปี

 6. เงินฝากประจํา 24 เดือน ดอกเบีย้ 4.50 บาท/ป

 7. เงนิฝากออมทรพัยเ์พื�อการศกึษา ดอกเบี�ย 6.30 บาท/ปี

     



 - เปิดบัญชีครั�งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท 

- ฝากหรือถอนได้ปกตติลอดเวลาทาํการ

จากสมาชิก

คิดดอกเบี�ยปีละ 2 ครั� ง  เดือน มี.ค. และ ก.ย. ของทุกปี

อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 3.25 ต่อปี

จากสหกรณ์อื�น     - เปิดบญัชีครั�งแรกไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท 



   -  เปิดบัญชีครั�งแรกไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท 

  -  ฝากแต่ละครั�งต้องไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท

จากสมาชิก

คิดดอกเบี�ยทบตน้ใหทุ้กวนัสิ�นเดือน อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 3.75 ต่อปี

 -  ถอนได้เดือนละครั�ง
  (หากเดอืนใดถอนเกนิหนึ�งครั�งคดิค่าธรรมเนียมครั�งต่อไป ร้อยละ 1 ของจํานวนเงนิถอน)

จากสหกรณ์อื�น - เปิดบญัชีครั�งแรกหรือฝากเพิ�มไม่น้อยกว่า 100,000.- บาท 



    
 - เปิดบัญชีครั�งแรกไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 

     - เปิดบญัชีครั�งแรกไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท 

จากสมาชิก

จากสหกรณ์อื�น

อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 4.00 ต่อปี

คิดดอกเบี�ยปีละ 2 ครั� ง  เดือน มี.ค. และ ก.ย. ของทุกปี

     - เปิดบญัชีครั�งแรกไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท จากสหกรณ์อื�น

    ** ฝากได้ตามระยะเวลาที�สหกรณ์ประกาศรับฝากเท่านั�น**



 - เปิดบัญชีครั�งแรกตั�งแต่ 1,000 - 50,000  บาท
สมาชิกต้องฝากเงนิเท่ากบัยอดเงนิฝากครั�งแรกทุกๆเดอืน จนครบ 24 เดอืน 

และเปิดได้รายละ 1 บญัชีเท่านั�น 

อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 3.85 ต่อปี

สหกรณจายดอกเบ้ียใหเมื่อสะสมครบ 24 เดือน เทานัน้
กรณี สงเงินสะสมชาเกินกวากาํหนดไว 2 ครั้ง 

สหกรณจะปดบัญชีเงินฝากและคิดดอกเบ้ีย
ใหตามประกาศอัตราดอกเบ้ียออมทรัพย  



 - เปดบัญชีครั้งแรกไมนอยกวา 1,000 บาท ระยะเวลา  1 ป

จากสมาชิก

 - เปดบัญชีครั้งแรกไมนอยกวา 1,000 บาท ระยะเวลา  1 ป

  - เปิดบญัชีครั �งแรกไม่น้อยกว่า  1,000,000.-บาท ระยะเวลา 1 ปี

    อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 4.00 ต่อปี

จากสหกรณ์อื�น



     จากสมาชิก

 - เปดบัญชีครั้งแรกไมนอยกวา 1,000 บาท ระยะเวลา  2 ป

อตัราดอกเบี�ยร้อยละ  4.50   ต่อปี

 - เปดบัญชีครั้งแรกไมนอยกวา 1,000 บาท ระยะเวลา  2 ป

จากสหกรณ์อื�น

  - เปิดบญัชีครั �งแรกไม่น้อยกว่า  3,000,000.-บาท ระยะเวลา 2 ปี



-  สมาชิกที�กู้สามัญเพื�อการศึกษาเท่านั�น

    คุณสมบัติของผูมีสิทธิเปดบัญชี

-  สมาชิกที�กู้สามัญเพื�อการศึกษาเท่านั�น
-  การฝากต้องเป็นเงนิที�ได้จากการกู้สามัญเพื�อการศึกษา
-  การถอนเงนิ ต้องมีเอกสารเบิกจ่ายทางสถานศึกษา

อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 6.30 ต่อปี



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



อตัราดอกเบี�ยเงนิกู้ทุกประเภทอตัราดอกเบี�ยเงนิกู้ทุกประเภท

1.เงินกูสามัญท่ัวไป  อัตรารอยละ 6.15 บาท/ป
2.เงินกูฉุกเฉิน  อัตรารอยละ 6.15 บาท/ป
3.เงินกูสามัญใชหุนค้ําประกัน  อัตรารอยละ 5.80 บาท/ป
4.เงินกูสามัญอาวุธปน  อัตรารอยละ 5.80 บาท/ป
5.เงินกูสามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร  อัตรารอยละ 5.80 บาท/ป5.เงินกูสามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร  อัตรารอยละ 5.80 บาท/ป
6.เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา  อัตรารอยละ 6.30 บาท/ป
7.เงินกูเพื่อชําระหนี้สถาบนัการเงนิอืน่  อัตรารอยละ 6.30 บาท/ป
8.เงินกูเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยฯ  อัตรารอยละ 5.20 บาท/ป
9.เงินกูพิเศษเพือ่เสริมสรางความมั่นคง  อัตรารอยละ 6.20 บาท/ป
10.เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ  อัตรารอยละ 5.90 บาท/ป



        เงนิกู้สามัญทั�วไปเงนิกู้สามัญทั�วไป

   แตจะตองชําระไมต่ํารอยละ 70 ของเงินไดรายเดือน จนหมดหนี้

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

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

ยอดเงินกูไดสูงสุดถึง  3,000,000 บาท

 -  ใชบุคคลค้าํประกันไมนอยกวา  3  คน

   แตจะตองชําระไมต่ํารอยละ 70 ของเงินไดรายเดือน จนหมดหนี้

         ชําระเงินกูมาแลวไมนอยกวา 6 งวด จึงมีสิทธิกูใหมได
     และระยะเวลาการผอนชําระรวมอายุของสมาชิกตองไมเกิน  65 ป

- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.15 ตอป

- สําหรับสมาชิกบํานาญกูไดเทากับสวัสดกิารบวกหุน สงไมจํากดังวด



              เงนิกู้ฉุกเฉินเงนิกู้ฉุกเฉิน

-  เงินกูเพื่อเหตุฉกุเฉินที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่งๆ น้ัน
   ตองไมเกินคาหุนของสมาชิกทีถ่ืออยูในสหกรณ

-  สงคืนเงินตนรอยละ 1 ของวงเงินกู พรอมดอกเบี้ยทุกเดือน

   เมื�อยื�นเงนิกู้สามัญจงึนําเงนิกู้สามัญมาหกัชาํระเงนิต้นทั �งหมด

-  อัตราดอกเบี �ยร้อยละ 6.15 ต่อปี 



เงนิกู้สามญัเพื�อส่งเสริมการศึกษาเงนิกู้สามญัเพื�อส่งเสริมการศึกษา

-  กูไดสูงสุด 200,000 บาท สงคืนภายในเวลาไมเกิน 60 งวด

-   ตอ้งเป็นสมาชิกโดยไดช้าํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และส่งเงิน-   ตอ้งเป็นสมาชิกโดยไดช้าํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และส่งเงิน
    ค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 งวด สามารถขอพกัชาํระหนี� เงินตน้ได ้2 ปี

-   ผูค้ําประกัน 2 คน  - อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.30 ตอป

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



วงเงนิกู้ 50,000 บาท

ส่งชาํระ  48 งวด

         เงนิกู้เพื�อซื�อคอมพวิเตอร์

• ส่งชาํระ  48 งวด

• ใชส้มาชิกคํ�าประกนั 1 คน

• หกัเงินฝากเดือนละ 100 บาทเพื�อคํ�าประกนั

- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.80 ตอป



  เงนิกู้สามญัเพื�อซื�อรถจักรยานยนต์เงนิกู้สามญัเพื�อซื�อรถจักรยานยนต์

วงเงินกู้สูงสุด   วงเงินกู้สูงสุด   5050,,000000  บาทบาท

ส่งชําระภายใน  ส่งชําระภายใน  4848  งวดงวดส่งชําระภายใน  ส่งชําระภายใน  4848  งวดงวด

ใช้สมาชิกคํ�าประกนั ใช้สมาชิกคํ�าประกนั 11  คน คน 

••หักเงนิฝากเดอืนละ หักเงนิฝากเดอืนละ 100100  บาทเพื�อคํ�าประกนับาทเพื�อคํ�าประกนั

- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.80 ตอป



 ผอ่นชาํระ 60 งวด

    เงนิกู้เพื�อซื�ออาวุธปืน

วงเงินกูสูงสุด  100,000 บาท

 ผอ่นชาํระ 60 งวด

 ใชส้มาชิกคํ�าประกนั 2 คน

 หกัเงินฝากเดือนละ 100 บาท

- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.80 ตอป



เงนิกู้สามญัใช้หุ้นคํ�าประกนัเงนิกู้สามญัใช้หุ้นคํ�าประกนั

- วงเงนิกู้สูงสุด 90% ของทุนเรือนหุ้น 

- ผ่อนชาํระสูงสุด    240  งวด

- สามารถรับเงนิกู้วันที�ยื�นคาํขอกู้

- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.80 ตอป



      เงนิกู้พเิศษเงนิกู้พเิศษ
  - วงเงนิกู้สูงสุด  80 % ของราคาประเมิน แต่วงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาท
    ใช้หลกัทรัพย์คํ�าประกนั 

   -  กูเพื่อไถถอนจํานอง

 -  กูเพ่ือซื้อบานพรอมที่ดิน

 -  กูเพื่อซื้อที่ดิน

  --   กู้เพื�อต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือที�อยู่อาศัย

- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.90 ตอป



  สิทธิการกูเงินสามัญสิทธิการกูเงินสามัญ--ฉุกเฉินของขาราชการบํานาญฉุกเฉินของขาราชการบํานาญ

      ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด ชุดที่ 51ครั้งที่ 14/2559 ลง
วันที่ 28 กันยายน 2559 ไดมีมติใหสมาชิกขาราชการวันที่ 28 กันยายน 2559 ไดมีมติใหสมาชิกขาราชการ
บํานาญสามารถกูเงินฉุกเฉิน-สามัญได  โดยใหคํานวณจาก
(เงินสวัสดิการที่ไดรับบวกดวยทุนเรือนหุนที่มีและบวกดวย
วงเงินประกันชีวิตที่ไดรับ แตตองคํานึงถึงยอดเงินไดราย
เดือนที่คงเหลือสามารถหักสงคางวดได) 



    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 



 
 การส่งค่าหุน้รายเดือนของขา้ราชการบาํนาญ

        ดว้ยที�ประใหญ่สามญัประจาํปี 2558  ไดมี้มติเห็นชอบอนุมติัใหส้หกรณ์แกไ้ข
ขอ้บงัคบัฯ ขอ้ 5 วา่ดว้ยการถือหุน้ของสมาชิก ดงันี�

 สมาชิกทุกคนตอ้งส่งค่าหุน้รายเดือนต่อสหกรณ์ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของ
เงินไดร้ายเดือนของตน  แต่จะถือหุน้เกินกวา่หนึ�งในหา้ของจาํนวนหุน้ทั�งหมด
ไม่ได้
เงินไดร้ายเดือนของตน  แต่จะถือหุน้เกินกวา่หนึ�งในหา้ของจาํนวนหุน้ทั�งหมด
ไม่ได้

 สาํหรับการถือหุน้ของขา้ราชการบาํนาญ อาจถือหุน้รายเดือนอยา่งตํ�า
เดือนละ 10 หุน้ เป็นเงิน 100  บาท กไ็ด้


