สิทธิทสี่ มาชิกจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จากัด
ชื่อสวัสดิการ
1.รับขวัญทายาทใหม่

หลักเกณฑ์
บุตรสมาชิกเกิดใหม่

จ่ายสวัสดิการ
1,000 บาท
1-2 คืน 1,000 บาท
3-5 คืน 1,500 บาท
5 คืน ขึ้นไป 2,000 บาท
2,000 บาท
กรณีรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะมอบกระเช้า
เยี่ยมมูลค่า 1,000 บาท

2.สวัสดิการเจ็บป่วย
หรืออุบตั ิเหตุ

สมาชิกรักษาตัวใน โรงพยาบาล

3.สวัสดิการบาดเจ็บ
จากการปฎิบตั ิหน้าที่

สมาชิกบาดเจ็บจากปฎิบตั ิหน้าที่

4.สวัสดิการสมาชิก
ประสบภัยธรรมชาติ

สมาชิกที่ครอบครัวประสบภัย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

5.สวัสดิการ
ทุนการศึกษาบุตร
สมาชิก

บุตรสมาชิกที่เรียนตั้งแต่
ป.2-อุดมศึกษา (ป.ตรี)

ประถม 2,000 บาท
มัธยม 3,000 บาท
อุดมศึกษา 4,000 บาท

6.สวัสดิการ
เกษียณอายุราชการ

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
หรือลาออกก่อนครบกาหนด
เกษียณอายุ

7.สวัสดิการสงเคราะห์
สมาชิกเสียชีวิต

สมาชิกเสียชีวติ

8.สวัสดิการสงเคราะห์
ศพ บิดา-มารดา และ
บุตรสมาชิกเสียชีวิต

พ่อ,แม่
สามี,ภรรยา,บุตร สมาชิก

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 500 บาท ต่อปี
เป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ปี จ่าย 130,000 บาท
เป็นสมาชิกเกิน 5-10 ปี จ่าย 170,000 บาท
เป็นสมาชิกเกิน 10-15 ปี จ่าย 200,000 บาท
เป็นสมาชิกเกิน 15-20 ปี จ่าย 250,000 บาท
เป็นสมาชิก 20 ปี ขึ้นไป จ่าย 300,000 บาท
พ่อ,แม่,บุตร 10,000 บาท
สามี,ภรรยา 20,000 บาท

ระยะเวลาการขอรับ
1 ปี

45 วัน

-

15 วัน

ตามระเบียบ

เอกสารประกอบการพิจารณา
1.คาขอสวัสดิการ
2.สาเนาสูติบตั ร
3.สาเนาทะเบียนบ้าน
4.สาเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน
1.คาขอรับเงิน
2.หนังสือรับรองจากสถานพยาบาล
3.สาเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน
1.คาขอรับสวัสดิการ
2.หนังสือรับรองจากแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ
3.สาเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน
1.หนังสือหรือบันทึกขอรับ
2.ภาพถ่ายการประสบภัย
3.สาเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน
1.หนังสือรับรองสถานะที่ศึกษาอยู่
2.ใบรับรองคะแนนเฉลี่ย
3.สาเนาทะเบียนบ้าน
4.คาขอรับทุน
1.หนังสือแจ้งขอรับสวัสดิการ

ตามประกาศ

90 วัน

90 วัน

1.คาขอรับสวัสดิการ (ทายาทที่ระบุไว้)
2.สาเนาใบมรณะบัตรสมาชิก
3.สาเนาทะเบียนบ้านทายาท
4.สาเนาบัตรประชาชนทายาท
1.สาเนาใบมรณะบัตร
2.สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิก
3.สาเนาข้าราชการ/บัตรประชาชนสมาชิก

การให้บริการสินเชื่อของสหกรณ์
ลาดับ
1

2

3

ประเภทสินเชื่อ

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
จานวนเงิน(บาท)
2,500,000.00 ตามระเบียบว่าด้วย
สามัญทั่วไป
การให้เงินกู้แก่สมาชิก
*กรณีสมาชิกต้องการรวมหนี้จากสถาบันการเงินอื่น กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท
สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืน
ตามราคาอาวุธปืน
สามัญเพื่องานมงคลสมรส
50,000.00
สามัญเพื่อการศึกษา
50,000.00
สวัสดิการเอนกประสงค์
100,000.00
สวัสดิการเงินปันผล
กู้ได้ 60% ของเงินปันผล 10 เดือน
สามัญฉุกเฉิน
50,000.00 ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
1 เดือน - 12 เดือน
100,000.00 ระยะเวลาการ
13 เดือน ขึ้นไป

ระยะเวลาชาระหนี้
ส่งหักตามวงเงินกู้
ไม่เกิน 240 งวด

เงินกู้พเิ ศษ
-ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน
-ปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตนเอง
-ซื้อที่ดินทากิน
-รับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

300 งวด

การถือหุ้นสหกรณ์
เงินเดือน (บาท)
ถือหุ้น
6,000 - 10,000
150 หุ้น
10,001 - 15,000
180 หุ้น
15,001 - 20,000
200 หุ้น
20,001 ขึ้นไป
250 หุ้น

เงิน(บาท)
1,500
1,800
2,000
2,500

2,500,000.00 ตามระเบียบว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิก

ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้พเิ ศษ
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.75 ต่อปี
เงินกู้สวัสดิการเงินปันผล อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.50 ต่อปี
เงินกู้สามัญทุกประเภท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.50 ต่อปี
เงินกู้สามัญฉุกเฉิน
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.50 ต่อปี

ไม่เกิน 36
ไม่เกิน 36
ไม่เกิน 24
ไม่เกิน 60
1 งวด
48 งวด

รายละเอียด
1.ส่งคาขอกู้
2.คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
3.นาเงินกู้ผ่านบัญชี ธ.กรุงไทยของผู้กู้

งวด
งวด
งวด
งวด
1.ส่งคาขอกู้
2.เปิดบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงศรีฯ
3.ทาบัตร ATM ธนาคารกรุงศรีฯ
4.ดาเนินการขอกู้ได้ 3 ช่องทาง
4.1 กู้จากตู้ ATM
4.2 กู้จ่ายระบบอินเตอร์เน็ต
4.3 กู้ผ่านระบบโทรศัพท์ 1572
1.ส่งคาขอกู้
2.ประเมินโดยบริษทั ประเมินหลักทรัพย์
3.คณะกรรมการพิจารณาให้กู้
4.จดจานองกับสหกรณ์
5.นาเงินกู้เข้าบัญชีของผู้กู้

ดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ทั่วไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
ประเภทออมทรัพย์พเิ ศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี
ประเภทเงินฝากประจา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี

การค้าประกัน
เงินกู้สามัญทั่วไป สมาชิกหนึ่งคน ค้าได้ 10 สัญญากู้ และสัญญากู้ประเภทอื่นค้าได้ไม่เกิน 2 สัญญากู้ (เงินกู้สามัญฉุกเฉิน,สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืน,เพื่องานมงคลสมรส,เพื่อการศึกษาและสวัสดิการเอนกประสงค์)
*สมาชิกหนึ่งคน ค้าประกันเงินกู้สามัญฉุกเฉินค้าได้ 2 สัญญากู้

