
3.ส าเนาบตัรข้าราชการ/บตัรประชาชน

เปน็สมาชิกไม่เกิน 5 ป ี     จ่าย 130,000 บาท 1.ค าขอรับสวสัดิการ (ทายาทที่ระบไุว)้
เปน็สมาชิกเกิน 5-10 ป ี    จ่าย 170,000 บาท
เปน็สมาชิกเกิน 10-15 ป ี  จ่าย 200,000 บาท
เปน็สมาชิกเกิน 15-20 ป ี  จ่าย 250,000 บาท
เปน็สมาชิก 20 ป ีขึ้นไป    จ่าย 300,000 บาท

6.สวัสดิการ
เกษียณอายุราชการ

สมาชิกที่เกษยีณอายุราชการ
หรือลาออกก่อนครบก าหนด

เกษยีณอายุ
ระยะเวลาการเปน็สมาชิก 500 บาท ต่อปี ตามประกาศ

พอ่,แม,่บตุร 10,000 บาท
สามี,ภรรยา  20,000 บาท

พอ่,แม่ 

7.สวัสดิการสงเคราะห์
สมาชิกเสียชีวิต

1.หนังสือแจ้งขอรับสวสัดิการ

4.ส าเนาบตัรประชาชนทายาท

สมาชิกเสียชีวติ 2.ส าเนาใบมรณะบตัรสมาชิก
3.ส าเนาทะเบยีนบา้นทายาท

8.สวัสดิการสงเคราะห์
ศพ บดิา-มารดา และ
บตุรสมาชิกเสียชีวิต

90 วนั
1.ส าเนาใบมรณะบตัร

90 วนั

2.ส าเนาทะเบยีนบา้นสมาชิก
3.ส าเนาข้าราชการ/บตัรประชาชนสมาชิก

สิทธิทีส่มาชกิจะไดร้ับสวัสดกิารตา่ง ๆ ของสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ ากัด

ชื่อสวัสดิการ หลักเกณฑ์ จ่ายสวัสดิการ ระยะเวลาการขอรบั

1,000 บาทบตุรสมาชิกเกิดใหม่

เอกสารประกอบการพิจารณา

1.รบัขวัญทายาทใหม่

1.ค าขอรับสวสัดิการ

1.ค าขอสวสัดิการ
2.ส าเนาสูติบตัร
3.ส าเนาทะเบยีนบา้น
4.ส าเนาบตัรข้าราชการ/บตัรประชาชน

1  ปี

3.สวัสดิการบาดเจ็บ
จากการปฎบิตัิหน้าที่

2.สวัสดิการเจ็บปว่ย
หรอือุบตัิเหตุ

45 วนั
1.ค าขอรับเงิน
2.หนังสือรับรองจากสถานพยาบาล
3.ส าเนาบตัรข้าราชการ/บตัรประชาชน

1-2 คืน 1,000 บาท
สมาชิกรักษาตัวใน โรงพยาบาล 3-5 คืน 1,500 บาท

5 คืน ขึ้นไป 2,000 บาท

กรณีรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะมอบกระเช้า
2,000 บาท

เยี่ยมมูลค่า 1,000 บาท

ตามระเบยีบ

ประถม 2,000 บาท

ป.2-อุดมศึกษา (ป.ตรี)

2.หนังสือรับรองจากแพทย์โรงพยาบาลของรัฐสมาชิกบาดเจ็บจากปฎบิติัหน้าที่ -

4.สวัสดิการสมาชิก
ประสบภยัธรรมชาติ

สมาชิกที่ครอบครัวประสบภยั ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 15 วนั
1.หนังสือหรือบนัทกึขอรับ
2.ภาพถ่ายการประสบภยั
3.ส าเนาบตัรข้าราชการ/บตัรประชาชน

5.สวัสดิการ
ทนุการศึกษาบตุร
สมาชิก

3.ส าเนาทะเบยีนบา้นอุดมศึกษา 4,000 บาท
2.ใบรับรองคะแนนเฉล่ียมัธยม 3,000 บาท
1.หนังสือรับรองสถานะที่ศึกษาอยู่

4.ค าขอรับทนุ

บตุรสมาชิกที่เรียนต้ังแต่

สามี,ภรรยา,บตุร สมาชิก



ล าดับ จ านวนเงนิ(บาท) ระยะเวลาช าระหน้ี
1 สามัญทั่วไป 2,500,000.00                      ตามระเบยีบวา่ด้วย ส่งหกัตามวงเงินกู้ 1.ส่งค าขอกู้

การใหเ้งินกู้แก่สมาชิก ไม่เกิน 240 งวด 2.คณะกรรมการพจิารณาอนุมัติ
3.น าเงินกู้ผ่านบญัชี ธ.กรุงไทยของผู้กู้

ตามราคาอาวธุปนื ไม่เกิน  36  งวด
50,000.00                          ไม่เกิน  36  งวด
50,000.00                          ไม่เกิน  24  งวด

100,000.00                        ไม่เกิน  60  งวด
กู้ได้ 60% ของเงินปนัผล 10 เดือน 1   งวด

2 สามัญฉุกเฉิน 50,000.00                          1.ส่งค าขอกู้
1 เดือน - 12 เดือน 2.เปดิบญัชีเงินฝาก ธ.กรุงศรีฯ

100,000.00                        ระยะเวลาการ 3.ท าบตัร ATM ธนาคารกรุงศรีฯ
13 เดือน ขึ้นไป 4.ด าเนินการขอกู้ได้ 3 ช่องทาง

  4.1 กู้จากตู้ ATM
  4.2 กู้จ่ายระบบอินเตอร์เน็ต
  4.3 กู้ผ่านระบบโทรศัพท ์1572

3 เงินกู้พเิศษ 2,500,000.00                      ตามระเบยีบวา่ด้วย 1.ส่งค าขอกู้
-ซ้ือบา้นพร้อมที่ดิน การใหเ้งินกู้แก่สมาชิก 2.ประเมินโดยบริษทัประเมินหลักทรัพย์
-ปลูกสร้างบา้นในที่ดินของตนเอง 3.คณะกรรมการพจิารณาใหกู้้
-ซ้ือที่ดินท ากิน 4.จดจ านองกับสหกรณ์
-รับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบนัการเงินอื่น 5.น าเงินกู้เข้าบญัชีของผู้กู้

ถือหุ้น เงนิ(บาท) เงินกู้พเิศษ                   อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.75 ต่อปี ประเภทออมทรัพย์ทั่วไป  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4.00  ต่อปี
150 หุ้น 1,500        เงินกู้สวสัดิการเงินปนัผล  อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.50 ต่อปี ประเภทออมทรัพย์พเิศษ  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4.25  ต่อปี
180 หุ้น 1,800        เงินกู้สามัญทกุประเภท    อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.50 ต่อปี ประเภทเงินฝากประจ า    อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4.50  ต่อปี
200 หุ้น 2,000        เงินกู้สามัญฉุกเฉิน          อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.50 ต่อปี
250 หุ้น 2,500        

เงินกู้สามัญทั่วไป สมาชิกหนึ่งคน ค้ าได้ 10 สัญญากู้ และสัญญากู้ประเภทอื่นค้ าได้ไม่เกิน 2 สัญญากู้ (เงินกู้สามัญฉุกเฉิน,สามัญเพื่อซ้ืออาวธุปนื,เพื่องานมงคลสมรส,เพื่อการศึกษาและสวสัดิการเอนกประสงค์)

สามัญเพื่อซ้ืออาวธุปนื

ระยะเวลาการเปน็สมาชิกประเภทสินเชื่อ รายละเอียด

การให้บริการสินเชื่อของสหกรณ์

สามัญเพื่องานมงคลสมรส
สามัญเพื่อการศึกษา
สวสัดิการเอนกประสงค์
สวสัดิการเงินปนัผล

*กรณีสมาชิกต้องการรวมหนี้จากสถาบนัการเงินอื่น กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท

*สมาชิกหนึ่งคน ค้ าประกันเงินกู้สามัญฉุกเฉินค้ าได้ 2 สัญญากู้

ดอกเบี้ยเงนิกู้ ดอกเบี้ยเงนิฝาก

ระยะเวลาการเปน็สมาชิก

การถือหุ้นสหกรณ์

10,001 - 15,000
15,001  - 20,000

20,001 ขึ้นไป

48 งวด

300 งวด

การค้ าประกัน

 6,000  - 10,000
เงนิเดือน (บาท)


