
1.ด้านเงินฝาก



เงนิฝากมี 7 ประเภท คือ

 1. เงนิฝากออมทรพัยท์ ัว่ไป  ดอกเบี้ย 3.25 บาท/ปี

 2. เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ  ดอกเบี้ย 3.75 บาท/ปี

 3. เงนิฝากออมทรพัยท์วีทรพัย ์ดอกเบี้ย 4.00 บาท/ปี

 4. เงนิฝากออมทรพัยส์ะสมทรพัย ์24 เดอืน ดอกเบี้ย 3.85 บาท/ปี

 5. เงนิฝากประจ า 12 เดอืน ดอกเบี้ย 4.00 บาท/ปี

 6. เงินฝากประจ า 24 เดือน ดอกเบีย้ 4.50 บาท/ปี
 7. เงนิฝากออมทรพัยเ์พือ่การศกึษา ดอกเบี้ย 6.30 บาท/ปี



- เปิดบัญชีคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท 

- ฝากหรือถอนได้ปกติตลอดเวลาท าการ

คิดดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง เดือน มี.ค. และ ก.ย. ของทุกปี

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.25 ต่อปี

จากสมาชิก

จากสหกรณ์อ่ืน - เปิดบัญชีคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท 



- เปิดบัญชีคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท 

- ฝากแต่ละคร้ังต้องไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท

คิดดอกเบ้ียทบตน้ใหทุ้กวนัส้ินเดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 ต่อปี

- ถอนได้เดือนละคร้ัง
(หากเดือนใดถอนเกนิหน่ึงคร้ังคดิค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป ร้อยละ 1 ของจ านวนเงินถอน)

จากสมาชิก

จากสหกรณ์อ่ืน - เปิดบัญชีคร้ังแรกหรือฝากเพิม่ไม่น้อยกว่า 100,000.- บาท



อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.00 ต่อปี

- เปิดบัญชีคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 

คิดดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง เดือน มี.ค. และ ก.ย. ของทุกปี

- เปิดบัญชีคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท 

จากสมาชิก

จากสหกรณ์อ่ืน

** ฝากได้ตามระยะเวลาทีส่หกรณ์ประกาศรับฝากเท่าน้ัน**



อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.85 ต่อปี

สหกรณ์จ่ายดอกเบีย้ให้เม่ือสะสมครบ 24 เดือน เท่าน้ัน
กรณ ีส่งเงนิสะสมช้าเกนิกว่าก าหนดไว้ 2 คร้ัง 
สหกรณ์จะปิดบัญชีเงนิฝากและคดิดอกเบีย้
ให้ตามประกาศอตัราดอกเบีย้ออมทรัพย์  

- เปิดบัญชีคร้ังแรกตั้งแต่ 1,000 - 50,000 บาท
สมาชิกต้องฝากเงนิเท่ากบัยอดเงนิฝากคร้ังแรกทุกๆเดือน จนครบ 24 เดือน 

และเปิดได้รายละ 1 บัญชีเท่าน้ัน 



- เปิดบัญชีคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ระยะเวลา  1 ปี

- เปิดบญัชีครัง้แรกไม่น้อยกว่า  1,000,000.-บาท ระยะเวลา 1 ปี

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.00 ต่อปี

จากสมาชิก

จากสหกรณ์อ่ืน



อตัราดอกเบีย้ร้อยละ  4.50 ต่อปี

จากสมาชิก

- เปิดบัญชีคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ระยะเวลา  2 ปี
จากสหกรณ์อ่ืน

- เปิดบญัชีครัง้แรกไม่น้อยกว่า  3,000,000.-บาท ระยะเวลา 2 ปี



- สมาชิกทีกู่้สามัญเพ่ือการศึกษาเท่าน้ัน
- การฝากต้องเป็นเงนิทีไ่ด้จากการกู้สามัญเพ่ือการศึกษา
- การถอนเงิน ต้องมีเอกสารเบิกจ่ายทางสถานศึกษา

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.30 ต่อปี

คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิเปิดบัญชี



2.ด้านสินเช่ือ



อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ทุกประเภท

1.เงินกู้สามัญทัว่ไป อตัราร้อยละ 6.15 บาท/ปี
2.เงินกู้ฉุกเฉิน อตัราร้อยละ 6.15 บาท/ปี
3.เงินกู้สามัญใช้หุ้นค า้ประกนั อตัราร้อยละ 5.80 บาท/ปี
4.เงินกู้สามัญอาวุธปืน อตัราร้อยละ 5.80 บาท/ปี
5.เงินกู้สามัญเพ่ือซ้ือคอมพวิเตอร์ อตัราร้อยละ 5.80 บาท/ปี
6.เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา อตัราร้อยละ 6.30 บาท/ปี
7.เงนิกู้เพ่ือช าระหนีส้ถาบนัการเงนิอ่ืน  อตัราร้อยละ 6.30 บาท/ปี
8.เงินกู้เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ    อตัราร้อยละ 5.20 บาท/ปี
9.เงนิกู้พเิศษเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง อตัราร้อยละ 6.20 บาท/ปี
10.เงินกู้พเิศษเพ่ือการเคหะ อตัราร้อยละ 5.90 บาท/ปี



เงนิกู้สามัญทั่วไป

- ใช้บุคคลค า้ประกนัไม่น้อยกว่า  2 คน

แต่จะตอ้งช าระไม่เกินร้อยละ 85 ของเงินไดร้ายเดือน จนหมดหน้ี

- ยอดเงนิกู้ไม่ถึง  1,000,000.- บาท  ส่งช าระคืน  150 งวด

ช าระเงินกูม้าแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 งวด จึงมีสิทธิกูใ้หม่ได้
และระยะเวลาการผอ่นช าระรวมอายขุองสมาชิกตอ้งไม่เกิน 65 ปี

- ยอดเงนิกู้ตั้งแต่ 1,000,000-2,500,000 บาท  ส่งช าระคืน 240 งวด

ยอดเงนิกู้ได้สูงสุดถงึ  2,500,000 
บาท

- อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.15 ต่อปี

- ส าหรับสมาชิกบ านาญกู้ได้เท่ากบัสวสัดกิารบวกหุ้น ส่งไม่จ ากดังวด



เงนิกู้ฉุกเฉิน
- กู้ได้สูงสุด 300,000 บาท

- หรือจะส่งเฉพาะดอกเบีย้ทกุเดือนกไ็ด้

เม่ือย่ืนเงนิกู้สามัญจงึน าเงนิกู้สามัญมาหกัช าระเงนิ้้นทัง้หมด

- อั้ราดอกเบีย้ร้อยละ 6.15 ้่อปี



เงนิกู้สามญัเพ่ือส่งเสริมการศึกษา
- กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท ส่งคืนภายในเวลาไม่เกนิ 60 งวด

- ตอ้งเป็นสมาชิกโดยไดช้ าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และส่งเงิน
ค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 งวด สามารถขอพกัช าระหน้ีเงินตน้ได้ 2 ปี

- ผู้ค า้ประกนั 2 คน - อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.30 ต่อปี

- ใหเ้งินกูเ้พื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษาของ สมาชิก และ/หรือคู่สมรส และ/หรือบุตร 
ในระดบัการศึกษา อนุบาล-ปริญญาเอก



วงเงนิกู้ 50,000 บาท

• ส่งช าระ  48 งวด
• ใชส้มาชิกค ้าประกนั 1 คน
• หกัเงินฝากเดือนละ 100 บาทเพื่อค ้าประกนั

เงนิกู้เพ่ือซ้ือคอมพวิเตอร์

- อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.80 ต่อปี



เงนิกู้สามญัเพ่ือซ้ือรถจักรยานยนต์

วงเงินกู้สูงสุด   50,000 บาท

ส่งช าระภายใน  48 งวด

ใช้สมาชิกค า้ประกนั 1 คน 

•หักเงนิฝากเดือนละ 100 บาทเพ่ือค า้ประกนั

- อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.80 ต่อปี



ผอ่นช าระ 60 งวด

ใชส้มาชิกค ้าประกนั 2 คน
หกัเงินฝากเดือนละ 100 บาท

เงนิกู้เพ่ือซ้ืออาวุธปืน

วงเงนิกู้สูงสุด  100,000 บาท

- อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.80 ต่อปี



เงนิกู้สามญัใช้หุ้นค า้ประกนั

- วงเงนิกู้สูงสุด 90% ของทุนเรือนหุ้น 

- ผ่อนช าระสูงสุด    240 งวด

- สามารถรับเงนิกู้วันที่ย่ืนค าขอกู้

- อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.80 ต่อปี



เงนิกู้พเิศษ
- วงเงนิกู้สูงสุด  80 % ของราคาประเมิน แต่วงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาท
ใช้หลกัทรัพย์ค า้ประกนั

- กู้เพ่ือซ้ือบ้านพร้อมทีด่นิ

- กู้เพ่ือซ้ือทีด่นิ

- กู้เพ่ือไถ่ถอนจ านอง

- กู้เพ่ือต่อเตมิหรือปรับปรุงบ้านหรือทีอ่ยู่อาศัย

- อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.90 ต่อปี



สิทธิการกู้เงนิสามญั-ฉุกเฉินของข้าราชการ
บ านาญ

ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด ชุดที่ 51ครั้งที่ 14/2559 ลง
วันที่ 28 กันยายน 2559 ได้มีมติให้สมาชิกข้าราชการ
บ านาญสามารถกู้เงินฉุกเฉิน-สามัญได้  โดยให้ค านวณจาก
(เงินสวัสดิการที่ได้รับบวกด้วยทุนเรือนหุ้นที่มีและบวกด้วย
วงเงินประกันชีวิตที่ได้รับ แต่ต้องค านึงถึงยอดเงินได้ราย
เดือนที่คงเหลือสามารถหักส่งค่างวดได้) 



การค า้ประกนัเงนิกู้สามญัของข้าราชการ
บ านาญ

ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
สุราษฎร์ธานี  จ ากัด  ชุดที่ 52  ประชุมครั้งที่ 13/2560
เมื่ อวันที่   28 กันยายน 2560 ได้มีมติ ให้สมาชิก
ข้าราชการบ านาญที่ขอกู้เงินสามัญวงเงินกู้ไม่เกินจาก  
เงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิตที่ได้รับบวกด้วยทุนเรือนหุ้นไม่
ต้องมีผู้ค้ าประกัน แต่หากขอกู้เกินจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ต้องมีผู้ค้ าประกันตามปกติ 



การส่งค่าหุน้รายเดือนของขา้ราชการบ านาญ
 ดว้ยท่ีประใหญ่สามญัประจ าปี 2558 ไดมี้มติเห็นชอบอนุมติัให้สหกรณ์แกไ้ข

ขอ้บงัคบัฯ ขอ้ 5 วา่ดว้ยการถือหุน้ของสมาชิก ดงัน้ี
 สมาชิกทุกคนตอ้งส่งค่าหุน้รายเดือนต่อสหกรณ์ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของ

เงินไดร้ายเดือนของตน  แต่จะถือหุน้เกินกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ทั้งหมด
ไม่ได้

 ส าหรับการถือหุน้ของขา้ราชการบ านาญ อาจถือหุน้รายเดือนอยา่งต ่า
เดือนละ 10 หุน้ เป็นเงิน 100 บาท กไ็ด้


