


จรรยาบรรณสมาชกิสหกรณ ์
1. มุ่งม่ันและอุทิศเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดม่ันอุดมการณ์ 

หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 
3. สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้

สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
4. ร่วมท าธุรกิจของสหกรณ์ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ 
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้

เจริญรุ่งเรือง ม่ันคง 
6. มุ่งม่ัน ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 



ค าน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนังสือคู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ฉบับนี้ได้มี
การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากการจัดพิมพ์คร้ังที่ 4 เม่ือปี 2557 ที่ผ่านมาทั้งใน
ด้านเนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ที่เกี่ยวข้องกับตัวสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันเป็นการรวบรวมไว้โดยย่อเพื่อให้สมาชิกเกิดความเข้าใจในการด าเนินงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติต่างๆ เม่ือต้องมาติดต่อหรือท าธุรกรรมกับสหกรณ์ 

 คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 40 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเกิด
ประโยชน์เป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกต่อสมาชิกในการติดต่อกับสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ให้เกิดความพึงพอใจในการขอรับบริการจาก
สหกรณ์ในเร่ืองต่างๆ และในโอกาสนี้ ขอส่งความปรารถนาดีมายังสมาชิกและ
สมาชิกสมทบทุกท่าน โดยทั่วกัน 

 

 
   พลต ารวจโท       

 (วิโรจน์   สตัยสณัห์สกุล) 
 ประธานกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 40 
 สหกรณอ์อมทรัพยต์ ารวจแหง่ชาติ จ ากัด 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด                      

ความหมายและประวตัสิหกรณ ์
 สหกรณ์ถือเป็นองค์กรธุรกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยกลุ่มคนที่มีปัญหาหรือความ
ต้องการในเรื่องเดียวกัน ด าเนินการโดยยึดหลักความร่วมมือ การช่วยเหลือตนเอง 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยความสมัครใจและความเสมอภาค เพื่อแก้ไขปัญหา 
ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับสมาชิกของกลุ่ม 
ภายใต้แนวคิดด้านปรัชญา อุดมการณ์ วิธีการและหลักการสหกรณ์ ดังนี้ 
 

 ปรัชญาสหกรณ์ 
 - การประหยัดและออมเงินเป็นหนทางที่จะท าให้คนช่วยตัวเองได้ ทั้งนี้
จะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
 - การช่วยตนเองโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลซึ่งมี
ความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งและมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันที่จะ          
ออมทรัพย์ร่วมกันและจัดให้มีบริการให้กู้ยืมเงินตามความจ าเป็น 
 - สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่แสวงก าไร ไม่ใช่การกุศล แต่ให้บริการแก่สมาชิก
และชุมชน 
 - ค าขวัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ “แต่ละคนเพื่อทุกคนและทุกคนเพื่อแต่
ละคน” (Each for all and all for each) 
 - ความเช่ือมั่นในการร่วมมือกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์ ย่อมน าไปสู่เอกภาพของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

 อุดมการณ์สหกรณ์ 
 ความเช่ือร่วมกันที่ว่า การช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
หลักการสหกรณ์จะน าไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด  

 วิธีการสหกรณ์ 
 การน าหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชนโดยไม่ละเลยธุรกิจที่ดี 
 

 หลักการสหกรณ์ 
 - การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 
 - การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
 - การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
 - การปกครองตนเองและอิสรภาพ 
 - การให้การศึกษา การฝึกอบรมและสารสนเทศ 
 - การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
 - ความเอื้ออาทรต่อชุมชน 
 

สาเหตุที่ท าให้เกิดสหกรณ์ 
 สืบเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน ศตวรรษที่ 
18-19 ท าให้คนในชนบทที่ ได้ละทิ้ ง ถ่ินฐานและอาชีพ
เกษตรกรรมมาท างานในเมือง เกิดการว่างงานเป็นจ านวน
มาก มีความเป็นอยู่ที่ ล าบากมี คุณภาพชีวิตที่ เลวร้ าย         
นักเศรษฐศาสตร์ได้เสนอความคิดในการแก้ไขปัญหาโดยการ
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่คนงาน  
บนพื้นฐานแห่งความสมัครใจและความเท่าเทียมกนั  โรเบอร์ต โอเวน(Robert Owen) 
ได้จุดประกายน าความคิดดังกล่าวไปเผยแพร่จัดตั้งสหกรณ์ในรูปร้านค้าข้ึนเพื่อ
ช่วยเหลือคนงานโรงงานทอผ้า ณ เมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ ซึ่งถือเป็น“สหกรณ์
แห่งแรกของโลก” โรเบอร์ต โอเวน ได้รับการยกย่องให้เป็น“บิดาของสหกรณ์”  
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด                      

 ต่อมาในปี2393 ในประเทศเยอรมัน เฮอร์มัน 

ชูลส์-เดลิทซ์ (Hermann Schulze Delitzsch) ได้จัดตั้ง

สหกรณ์ในรูปแบบเครดิตยูเนี่ยนข้ึนในเมืองช่วยเหลือ

คนงาน และปี 2405 ฟริดริค วิลเฮล์ม ไรฟไฟเซน 

(Friedrich Wihelm Raiffeisen) ได้จัดต้ังสหกรณ์ช่วยเหลอื    

ชาวนาข้ึนในชนบท โดยจัดหาทุนให้สมาชิกกู้ยืม น าไป   

ใช้จ่ายในการลงทุน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิก     

ในกลุ่ม ให้มีชีวิตที่ดีข้ึน จนเป็นที่ยอมรับแพร่หลายยังประเทศต่าง ๆ ในเวลาต่อมา 

 สหกรณ์ในประเทศไทย เกิดข้ึนในรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

รัชกาลที่ 5 โดยพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ซึ่งเป็น “พระบิดาแห่งการ

สหกรณ์ไทย” ได้จัดต้ัง “สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ ากัดสินใช้” ข้ึนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 

26 กุมภาพันธ์ 2459 และให้ถือวันดังกล่าวเป็น“วันสหกรณ์แห่งชาติ” ปัจจุบัน ตาม

กฎหมายสหกรณ์ มีสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย 7 ประเภท 

ประกอบด้วย 

 - สหกรณ์การเกษตร 
 - สหกรณ์ประมง 
 - สหกรณ์นิคม 
 - สหกรณ์ร้านค้า 
 - สหกรณ์บริการ 
 - สหกรณ์ออมทรัพย์ และ 
 - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ในส่วนของสหกรณ์ในหน่วยงานต ารวจ ในปี 2519 พลต ารวจเอกศรีศุข 

มหินทรเทพ อธิบดีกรมต ารวจในสมัยนั้น เล็งเห็นถึงประโยชน์ของสหกรณ์ที่จะเป็น

สวัสดิการช่วยเหลือทางการเงินให้กบัข้าราชการช้ันผู้น้อย เมื่อยามจ าเป็นที่ต้องใช้เงิน 

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ได้ก าหนดนโยบายให้หน่วยในสังกัดต้ังสหกรณ์ข้ึน โดยหน่วย

ข้ึนตรงต่อกรมต ารวจ ได้รวมตัวกันจัดต้ังในช่ือ “สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยกลางกรม

ต ารวจ จ ากัด”  ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2520 ต่อมาได้เปลี่ยน

ช่ือไปตามช่ือหน่วยงานเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด” การ

ด าเนินงานตลอดสี่ทศวรรษที่ ผ่านมา ด้วยความร่วมมือร่ วมใจจากสมาชิก 

คณะกรรมการด าเนินการทุกชุด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ท าให้สหกรณ์มีความ

เจริญเติบโตอย่างมั่นคง สมาชิกมั่งค่ัง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนจวบจนถึงปัจจุบัน 

โดยยึดมั่นตามปณิธาณของสหกรณ์ที่ว่า “คุณภาพชีวิตท่ีดีของท่าน คือความมุ่งมั่น

ของเรา” 
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ชุดท่ี 1 ประจ าปี  2520 - 2521 พ.ต.ท.เจิด รุจิรานนท์ 

ชุดท่ี 2 ประจ าปี  2522 พ.ต.อ.พินิจ สนธยานนท์ 

ชุดท่ี 3 - 9 ประจ าปี  2523 - 2529 พล.ต.ท. อุทัย ศรีอรุณ 

ชุดท่ี 10 - 21 ประจ าปี  2530 - 2543 พล.ต.ท.เฉลิม โรจนประดิษฐ 

ชุดท่ี 22  ประจ าปี  2544 พล.ต.ท.ดรุณ โสตถิพันธ์ุ 

ชุดท่ี 23 ประจ าปี  2545 พล.ต.ท.เฉลิม โรจนประดิษฐ 

ชุดท่ี 24 ประจ าปี  2546 พล.ต.ต.นิพจน์ วีระสุนทร 

ชุดท่ี 25 - 26 ประจ าปี  2547 - 2548 พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ 

ชุดท่ี 27 - 30 ประจ าปี  2549 - 2552  พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร 

ชุดท่ี 31 - 32 ประจ าปี  2553 - 2554 พล.ต.ต.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล 

ชุดท่ี 33 - 36 ประจ าปี  2555 - 2558 พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร 

ชุดท่ี 37 - 40  ประจ าปี  2559 - 2562 พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล 

 

รายช่ือประธานกรรมการด าเนินการและปีท่ีด ารงต าแหน่ง 



หน้า 11 
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โครงสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 
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วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด 
สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

ของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์

ด้วยการร่วมกันด าเนินธุรกิจในข้อต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของ

ตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร  

2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 

3. รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

4. จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์ 

5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก 

6. ให้สมาชิกกู้ยืมเงินเพื่อการเคหะ 

7. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 

8. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน 

9. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 

10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

11. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

สหกรณ์ 

12. ให้สินเช่ือ  ให้ยืม  ให้เช่า  ให้เช่าซื้อ  โอน  รับจ านองหรือรับจ าน าซึ่ง

ทรัพย์สินแก่สมาชิก หรือของสมาชิก 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด  

13. จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้  ยืม เช่า 

เช่าซื้อ  รับโอนสิทธิ การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จ านองหรือจ าน า ขาย

หรือจ าหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน 

14. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริม

ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์  

15. ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

16. ฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

17. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

18. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์

และ สหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

19. ด าเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
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เปน็สหกรณ์ม่ันคง  ส่งเสริมการออม  พรอ้มใจบรกิาร   
ให้สวัสดิการทั่วกัน  ยดึม่ันอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์  

1. สร้างความมั่นคง โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก 

2. ส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์และสนับสนุนให้ข้าราชการต ารวจและ

ครอบครัวเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

3. ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์และกิจการของสหกรณ์ 

4. ให้บริการอย่างมีคุณภาพ จัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง ตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิก 

5. ส่ง เสริมสนับสนุนกิจกรรมของส านักงานต ารวจแห่ งชาติ   

และร่วมมือกับสหกรณ์ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่น 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

คณุภาพชีวิตที่ดีของท่าน คอื ความมุ่งมั่นของเรา 
ปณิธำน 

ซ่ือสัตย์  ธรรมาภิบาล  มาตรฐานสากล 
ค่ำนิยม 
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สมำชิก 

  ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัตขิองผู้สมคัร 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ มีความศรัทธาใน
ระบบสหกรณ์ และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ 

2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ  
3. ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการต ารวจหรือลูกจ้างประจ าสังกัดส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ  ลูกจ้างประจ าของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 
4. ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
5. ผู้สมัครต้องไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 

สิทธขิองสมำชิก 

1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
2. เข้าช่ือร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ 
3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์ 
4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
5. สิทธิอื่นๆที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญแ่ทนกัน มีความผิดตามกฎหมาย 
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หน้ำที่ของสมำชิก 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติและค าสั่งสหกรณ์ 

2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 

4. สอดส่องดูแลกิจการสหกรณ์ 

5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง

และมั่นคง 
 

หลักฐำนกำรสมัครสมำชิก 

1. ส าเนาบัตรข้าราชการ  (1 ชุด) 

(กรณียังไม่ได้รับบัตรประจ าตัวข้าราชการ ให้ใช้หนังสือรับรองฯแทน       

พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (1 ชุด) 

3. สลิปเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง เดือนล่าสุด (สารวัตรการเงินเซ็นรับรอง) 
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วิธีกำรสมัคร 

1. ผู้สมัครสมาชิกต้องยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ ตามแบบที่ก าหนดไว้ โดยมี

ผู้บังคับบัญชาของ ผู้สมัครในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าสารวัตร หรือเทียบเท่าคนหนึ่งรับรอง 

แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าสารวัตรหรือเทียบเท่าก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

2. ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 50 บาท   

3. ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วจะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในใบ

สมัคร โดยทางสหกรณ์จะส่งเก็บจากเงินได้รายเดือนทุกๆ เดือน ผ่านกรมบัญชีกลาง     

เงินค่าหุ้นรายเดือนสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลทุกๆ ปี ปีละครั้ง

หลังจากประชุมใหญ่แล้ว 

4. ผู้สมัครเป็นสมาชิกแล้วจะต้องเปิดบัญชีกับสหกรณ์เพื่อรับผลตอบแทนเป็น

เงินปันผล 
 

กำรไดส้ิทธิในฐำนะสมำชิก 

 การได้สิทธิเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้สมัครจะต้องลงลายมือช่ือใน

ทะเบียนสมาชิกกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและช าระค่าหุ้นตามข้อบังคับ

ของสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด เมื่อ

ได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 
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 สมำชิกสมทบ 
 ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. เป็นบุคคลที่ เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ มีความศรัทธา 

ในระบบสหกรณ์ และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ 

2. เป็นบุตร (บรรลุนิติภาวะ) หรือ คู่สมรส หรือ บิดา มารดา ของสมาชิก 

3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการต ารวจหรือลูกจ้างประจ าในส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 
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หลักฐำนกำรสมัครสมำชิกสมทบ 
1. ส าเนาบัตรข้าราชการ กรณีเป็นข้าราชการต ารวจ  (2 ชุด) 

2. ส าเนาบัตรข้าราชการบ าเหน็จบ านาญ กรณีเกษียณราชการ  (2 ชุด) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลทั่วไป  (2 ชุด)  

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน  (1 ชุด) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีผู้สมัครเป็นคู่สมรส  (1 ชุด) 

6. หนังสือรับรองของสมาชิกสหกรณ์  (1 ชุด) 
 

วิธีกำรสมัคร 
1. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ ตามแบบที่ก าหนดไว้ 

โดยมีสมาชิกสหกรณ์คนหนึ่งรับรอง 

2. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องช าระค่าหุ้นแรกเข้าตามที่สหกรณ์ก าหนด  

และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 50 บาท  

3. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
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กำรต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 
 สมาชิกอาจท าเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์  

ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่กรรม  โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้  หนังสือ 

ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้ท าตามลักษณะพินัยกรรมโดยอนุโลม 

 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่      

ได้ก าหนดและมอบไว้กับสหกรณ์แล้ว  ให้ท าเป็นหนังสือตามลักษณะพินัยกรรม

โดยอนุโลมมอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม 

 เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและ

ดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  

หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงต่อสหกรณ์ว่าเป็น

ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
 

หลักฐำนกำรเปลี่ยนผู้รับโอนประโยชน์ 
1. ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (1 ชุด) 

2. แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์  (1 ชุด) 
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กำรขำดจำกสมำชิกภำพ 
 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

  1. ตาย 

  2. ลาออก 

  3. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  4. เป็นบุคคลล้มละลาย 

  5. ถูกออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยมีความผิด 

  6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 



หน้า  22 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด                      

กำรถือหุ้นของสมำชิก 
 หุ้นของสหกรณ์มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท  โดยการถือหุ้นรายเดือน และหรือ ซ้ือหุ้น
เป็นคร้ังคราว ตามอัตราส่วนที่สหกรณ์ก าหนด 

 
 

ข้อควรรู้เก่ียวกับการถือหุ้น 
 สมาชิกแต่ละคนจะถือหุ้นเกินกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้ 
 การถือหุ้นรายเดือนให้ถือได้สูงสุดไม่เกินคร่ึงหน่ึงของเงินได้รายเดือน 
 จะโอนหุ้นซ่ึงตนถืออยู่ให้ผู้อ่ืนไม่ได้ 
 จะถอนหุ้นของตนบางส่วน หรือทั้งหมดในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
 สมาชิกที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า  

200,000 บาท และมีหน้ีสินกับสหกรณ์น้อยกว่าทุนเรือนหุ้น  จะงดช าระค่าหุ้นราย
เดือน หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ 

 การขอเปลี่ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน (เพิ่ม/ลด/งด) สมาชิกจะต้องท าหนังสือถึงสหกรณ์ 
และได้รับอนุมัติจากสหกรณ์แล้ว 

เงินได้รายเดือน (บาท) การถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) 

ไม่เกนิ 10,000 บาท 80 

เกนิกว่า 10,000 บาท ถึง 12,000 บาท 100 

เกนิกว่า 12,000 บาท ถึง 14,000 บาท 120 

เกนิกว่า 14,000 บาท ถึง 16,000 บาท 140 

เกนิกว่า 16,000 บาท ถึง 19,000 บาท 160 

เกนิกว่า 19,000 บาท ถึง 22,000 บาท 180 

เกนิกว่า 22,000 บาท ถึง 25,000 บาท 200 

เกนิกว่า 25,000 บาท ขึน้ไป 250 
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กำรถือหุ้นของสมำชิกสมทบ  
 สมาชิกสมทบถือหุ้นและช าระค่าหุ้นได้รวมแล้วไม่เกินปีละ 100,000 บาท 

หรือตามที่สหกรณ์ก าหนด 
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ประโยชน์ที่สมำชิกจะได้รับจำกหุ้น 
 สมาชิกจะได้รับประโยชน์จากหุ้น 2 ประการ  ดังนี้ 

1. เงินปันผล   สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก  ดังนี้ 

 จ่ายเงินปันผลตามหุ้นตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้เมื่อสิ้นปีบัญชี  

 (30 กันยายน)  โดยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่เปิดกับสหกรณ์ 

  เงินปันผลที่จะจ่ายให้ จะไม่ เกินอัตราสูงสุดที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ.2542 ก าหนด (ปัจจุบันอัตราร้อยละ 10) 

  การคิดเงินปันผล  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลเป็นรายวัน จากยอดหุ้นสะสมของ

สมาชิก ตั้งแต่เดือนกันยายนปีก่อน จนถึงเดือนสิงหาคมปีปัจจุบัน ส่วนอัตราเงิน

ปันผลที่จะได้รับข้ึนอยู่กับผลก าไรสุทธิในแต่ละปี 

  ผู้ที่ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก จะต้องคงหุ้นของตนเองไว้จนถึงสิ้นปีบัญชี

(30 กันยายน) จึงจะได้เงินปันผลส าหรับปีนั้น  แต่ถ้าถอนหุ้นก่อนสิ้นปีบัญชี      

จะไม่ได้รับเงินปันผลแต่อย่างใด 

2. ใช้เป็นวงเงินค  าประกันเงินกู้ 

 สมาชิกสามารถใช้เงินค่าหุ้นค้ าประกันเงินกู้ได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 

ของวงเงินค่าหุ้น 
 

หมายเหตุ  เงินค่าหุ้น  จะถอนคืนได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิก 
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กำรค ำนวณเงินปันผล 
สมาชิกบางท่านยังเข้าใจผิดคิดว่า การค านวณเงินปันผลน้ัน เอาเงินค่าหุ้นสุทธิ 

คูณกับอัตราเงินปันผลที่ได้เลย เช่น ถ้ามีการจัดสรรปันผล 6.50% เรามีหุ้นทั้งหมด   

ณ 30 กันยายน ปีนี้ เท่ากับ 610,000 บาท เงินปันผลน่าจะได้ 38,125 บาท แต่ท าไม

จึงไม่ได้ตามน้ี ??  สหกรณ์ขอเรียนว่า การค านวณเงินปันผลที่ถูกต้อง คือ 

ตัวอย่าง สมาชิกมีหุ้น ณ สิ้นปีบัญชี (30 กันยายน ปีที่ผ่านมา) 500,000 บาท  

ส่งค่าหุ้นรายเดือนๆ ละ 10,000 บาท รวมมีหุ้นทั้งหมด  ณ 31 สิงหาคม ปีปัจจุบัน 

(รวม 12 เดือน) เป็นเงิน 610,000 บาท และมีการจัดสรรเงินปันผล 6.50 %  หลักการ

ค านวณเงินปันผล มีดังน้ี ต้องค านวณเงินปันผลจากสัดส่วนของระยะเวลา(คิดรายวัน)

ที่ยอดเงินหุ้นอยู่กับสหกรณ์ คือในแต่ละเดือนให้ค านวณจากจ านวนเงินหุ้นที่มี       

คูณ อัตราเงินปันผล คูณ จ านวนวันที่มีหุ้น หาร 365 ดังน้ันในกรณีน้ีจะได้เงินปันผล

เท่ากับ  (500,000) x 6.50% x (365)/365 + (10,000) x 6.50% x (365-31)/365+

(10,000) x 6.50% x (365-31-30)/365+…+10,000 x 6.50% x (365-31-30-31-31

-(28,29)-31-30-31-30-31-31-30)/365 = 36,075.89   

ตารางแสดงการค านวณเงินปันผลในแต่ละเดือน 
 
 
 
 
 

ขอให้มีความสุขกับเงินปันผลนะครับ 
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กำรลำออกจำกสหกรณ ์

 สมาชิกจะลาออกจากสหกรณ์ได้ต่อเมื่อ 

1. ไม่มีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน 

2. ต้องแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

3. จะถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ต่อเมื่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุญาต

แล้วเท่าน้ัน 

 

กำรให้ออกจำกสหกรณ ์

สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ขาดการส่งค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกเดือน  

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 

2. น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้น้ัน 

3. ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน ส าหรับเงินกู้ ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

4. ค้างส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสอง

งวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ีดังว่าน้ันถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ 

ทั้งน้ี โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
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เงินฝำก 
 สหกรณ์มีการบริการด้านเงินฝาก  3  ประเภท  คือ  เงินฝากออมทรัพย์    

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  และเงินฝากประจ า   ที่สมาชิกสามารถฝากด้วยเงินสดหรือ
เช็คที่สหกรณ์ 

ประเภทของบัญชีเงินฝาก มี 3 ประเภท คือ 
ประเภทท่ี  1 เงินฝากออมทรัพย์ 

 เปิดบัญชีครั้งแรก  100  บาท 

 ค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี 

 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นให้ทุกวันที่ 30 กันยายนของทุกปี 

 สามารถฝากหรือถอนเงินได้ตลอด 

 การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชี  จะค านวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันถอนหนึ่งวัน  
 

ประเภทท่ี  2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
 เปิดบัญชีครั้งแรก 1,000 บาท 

 ค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี 

 ผู้ฝาก 1 คน สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษได้เพียงหนึ่งบัญชี เท่านั้น 

 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นให้ทุกวันที่ 31 มกราคม 31 พฤษภาคม 

และ  30  กันยายน  

 กรณีมีเงินฝากคงเหลือต่ ากว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ 

 ถอนได้เพียงเดือนละ 1 ครั้ง ถ้ามีความจ าเป็นจะถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์จะ

คิดค่าธรรมเนียมการถอนร้อยละ 1 ของเงินที่ถอนแต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท 
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ประเภทท่ี  3 เงินฝากประจ า 
 เงินฝากประจ ารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า  1,000  บาท  

 สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงก าหนดระยะเวลา 
 ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากเงินประเภทนี้ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

ร้อยละ 15  

 กรณีถอนเงินฝากประจ า ในระยะเวลามากกว่า 3 เดือนแต่ยังไม่ครบก าหนด 

สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจ านวนเดือนเต็มในอัตราดอกเบี้ย 

เมื่อทวงถาม ณ วันที่ฝากเงิน และถ้าระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่าย
ดอกเบี้ยให้ 

      นอกจากเงินฝากทั ง 3 ประเภทหลักแล้ว สหกรณ์ยังเปิดรับเงินฝากประเภท

อ่ืนๆ อีก ดังนี  

เงินฝากประจ าทวทีรัพย์  
 สมาชิกจะต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

 การฝากเงินไม่ต่ ากว่า 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท 

 การฝากเงินต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน จนครบ 24 เดือน  

รวมฝากเงินทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 600,000 บาท จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 
 เป็นเงินฝากส าหรับสมาชิกหรอืสมาชิกสมทบ ที่เกษียณอายุราชการ ลาออก จาก

ราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดตามโครงการ ส าหรับสมาชิกสมทบ

จะต้องเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เท่านั้น 
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 สมาชิกจะต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

 เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100 บาท และสามารถฝากได้เท่ากับเงินบ าเหน็จ 

บ านาญ เงินที่ได้รับจาก กบข. หรือ เงินบ าเหน็จด ารงชีพ 

 เงื่อนไขส าหรับเงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ดังนี้ 

- รับฝาก และ ถอนได้ตลอด 

- อัตราดอกเบี้ยสูง ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี 

- การฝากในเดือนต่อ ๆ ไป ฝากได้ต้ังแต่ 100 บาท ข้ึนไป แต่ไม่เกินเงินบ านาญ 

ที่ได้รับเป็นรายเดือน 

 ถอนเงินผ่านบัตรเอทีเอ็มของสหกรณ์ได้ 

 แต่อย่างไรก็ตาม หากสหกรณ์เห็นว่าเพ่ือสวัสดิการและก่อให้เกิดประโยชน์ 

แก่สมาชิก สหกรณ์อาจเปิดรับเงินฝากประเภทต่าง ๆ เพ่ิมได้อีก ตามความ

เหมาะสม ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
 

 
 

 

 

 

 

 

เทคนิคการออม 

“ แบ่งเงนิไว้ออมกอ่น  ทีเ่หลือจึงน าไปใช้ ” 



หน้า  30 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด                      

รายช่ือธนาคารและหมายเลขบัญชี ที่สามารถน าเงนิเข้าบัญชีสหกรณ์ดังนี  

สาขาราชประสงค์  บัญชีเลขที่  011-2-22668-3 

สาขาสยามสแควร์  บัญชีเลขที่  052-1-08121-1 

สาขาสยามสแควร์  บัญชีเลขที่  152-4-60307-1 

สาขาสยามสแควร์  บัญชีเลขที่  026-2-96845-6 

สาขาสยามสแควร์  บัญชีเลขที่  038-2-91631-7 
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กำรน ำส่งเงินฝำก 

 การน าส่งเงินฝากเข้าบัญชี สหกรณ์ ท าได้ 3 วิธี  คือ 

วิธีท่ี  1 น าเงินสดหรือเช็คธนาคารมาฝากเข้าบัญชีของสมาชิกด้วยตนเอง ณ          

ที่ท าการสหกรณ์ 

 ถ้าฝากเป็นเช็คให้สั่งจ่าย สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 

 กรณีน าเช็คธนาคารมาฝาก  หากต้องการให้ยอดเงินเข้าบัญชีในวันที่ฝาก ต้องน า

เช็คมาฝาก ณ  ที่ท าการสหกรณ์ ภายในเวลา  11.00  น.  หากเกินเวลาดังกล่าว 

สหกรณ์จะต้องน ายอดเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวันท าการถัดไป 

 

 
 

วิธีท่ี  2 น าเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆ ปฏิบัติดังนี้ 

 เขียนใบน าฝากที่ธนาคาร ช่ือบัญชี  “สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ  

จ ากัด” ตามเลขที่บัญชีธนาคารและสาขา  โดยระบุชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ของผู้ฝากให้

ชัดเจน พร้อมส าเนาและน าใบน าฝากมาที่สหกรณ์เพื่อแจ้งว่าได้โอนเงินเข้าบัญชีของ

สหกรณ์และทางสหกรณ์จะน าเงินที่โอนเข้าบัญชีสหกรณ์ปรับเข้าสมุดเงินฝากที่เปิด

ไว้กับสหกรณ์  ในกรณีที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่สหกรณ์ในวันที่โอนเงินเข้าบัญชี

สหกรณ์สามารถสง่ส าเนาใบน าฝากมายังสหกรณ์ตามช่องทางการสื่อสารและน าสมุด

มาปรับภายหลังก็ได้ 
 
 
 
 

email : coop.police@gmail.com         Line Id : 
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กำรน ำส่งเงินฝำก 

วธิีที่  3 การโอนเงินผ่านธนาคารด้วย Bill Payment 

 สมาชิกสามารถ Download แบบฟอร์มได้จาก www.sctp-police.org 

หรือขอรับได้ที่สหกรณ์ โดยสามารถใช้ได้ที่ธนาคารกรุงไทยและทหารไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.รหัสสมาชิก/สมาชิกสมทบ  (Ref.1) 

6.รหัสวัตถุประสงค์ (Ref.2) ตามรายละเอียดด้านล่าง 

7.เลขที่บัญชี/เลขที่สัญญา/รหัสหน่วย หรือถ้าไม่ทราบให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ 
 

หมายเหตุ  การช าระวิธีนี้ สมาชิกไม่ต้องส่งส าเนาให้สหกรณ์อีก แต่ทางสหกรณ์จะ

คิดดอกเบี้ยให้ ณ วันท าการถัดไป 
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เงินกู้ 

ประเภทท่ี 1  เงินกูฉุ้กเฉิน  มหีลกัเกณฑ์ในการให้กู้ดังนี้   

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแหง่ชาติ จ ากัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. วงเงินกู้ได้ 5 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน  150,000 บาทและไม่เกิน

วงเงินกู้ของเงินกู้สามัญ 
3. ก าหนดผ่อนช าระภายใน 36 งวด (เดือน) โดยต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ  

ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท  ผู้กู้จะต้องช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุ 60 ปี 

4. สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

5. สมาชิกอาจยื่นกู้ฉุกเฉินขณะที่ยังช าระเงินกู้ฉุกเฉินไม่ครบก็ได้ โดยไม่ต้อง

ค านึงถึงการผ่อนงวดช าระหนี้ในสัญญาเดิมมาแล้วกี่งวด 
 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ 
 สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย (แบบฟอร์มจากกรมบัญชีกลาง) และต้องให้สารวัตร

การเงินต้นสังกัดเป็นผู้รับรอง 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการผู้ขอกู้ 
 

 

สมาชิกสามารถรับเงินกู้ได้ภายในวันย่ืนกู้ กรณีหลักฐานครบถ้วน 
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ประเภทท่ี 2  เงินกู้สามัญ  วงเงินกูสู้งสุดไมเ่กิน  2,500,000  บาท 

คุณสมบัติของผู้กู้ 

 เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ทั้งนี้ต้องรบัราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า    

6 เดือน ผ่านการประเมินและได้รับสมัครต่อเพื่อรบัราชการแล้ว 

 ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรณีเพื่อโอนสมาชิก 

 ส่งเงินค่าหุ้นสม่ าเสมอ และหรือมีประวัติการช าระหนี้ดี 

 ไม่ประพฤติตน หรือกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุใหเ้ห็นว่าไมซ่ื่อสัตย์สุจริต หรอื       

ท าให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 

 ก าหนดผ่อนช าระภายใน 200 งวด(เดือน) โดยหลงักู้ต้องมีเงนิได้รายเดือนคงเหลือ

ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท 
 สมาชิกอาจขอยืน่กู้สามัญได้ โดยต้องผ่อนช าระหนี้ตามสญัญาเดิมมาแล้วไม่น้อย

กว่า 6 งวด(เดือน) 

เอกสารหลักฐานท่ีใช้ 

 สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้ายของสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ าค้ าประกัน โดยต้องให้สารวัตร

การเงินต้นสังกัดเป็นผู้รับรอง 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกผู้ขอกู้ และผู้ค้ าประกัน 
 ส าเนาทะเบียนบ้านสมาชิกผู้ขอกู้ และผู้ค้ าประกัน 

 เอกสารเครดิตบูโร 

 อื่นๆ  

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานมีความผิดตามกฎหมาย 
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หลักเกณฑ์การกู้   

เป็นไปตามประกาศที่ทางคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  

 
  
 
     ผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้นสะสมและ/หรือเงินฝากกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 15% 

ของเงินกู้ หากสมาชิกมีหุ้นสะสมและ/หรือเงินฝากไม่ถึง 15% สามารถหักจากเงินกู้

เพื่อฝากให้ครบ 15% ได้ และต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าหุ้น เงินต้น และ

ดอกเบี้ย แล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท   ผู้กู้จะต้องช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นในอายุ 

60ปี เว้นแต่จะใช้ทุนเรือนหุ้นหรือบัญชีเงินฝากในสหกรณ์เป็นหลักประกัน 
 

หลักประกัน 

 วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ใช้สมาชิกค้ าประกัน  1 คนได้ 

 วงเงินกู้เกินกว่า 200,000 บาท ใช้สมาชิกค้ าประกันต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป 

 สมาชิก 1 คน สามารถค้ าประกันได้ 3 สัญญา แต่ต้องไม่เกินสิทธิกู้สามัญของ   

ผู้ค้ าประกัน 

 สมาชิกผู้ค้ าประกันสัญญาเงินกู้สามัญต้องมาลงนามค้ าประกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
  

(หมายเหตุ  หลักเกณฑ์การกู้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของสหกรณ์) 
 
การรับเงินกู ้

เพื่อเป็นการบริการแก่สมาชิก เมื่อสมาชิกยื่นค าขอกู้แล้วเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

จะพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์และรับเงินได้ในทันที 

อายุการเป็นสมาชิก สามารถกู้ได้ไมเ่กิน 

ตั้งแต่ 4 เดือนข้ึนไป 80 เท่าของเงินไดร้ายเดือน 
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ประเภทท่ี 3 เงินกู้พิเศษ  มี 4 แบบ ได้แก่ 

1.) เพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 

 เป็นเงินกู้เพื่อการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารส าหรบัเป็นที่อยู่อาศัย

ของสมาชิกหรือครอบครัว หรือ กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด หรือ ที่ดิน

เพื่อก่อสร้างอาคารส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกหรือครอบครัว หรือ  

เพื่อช าระหนี้อันมีมูลหนี้เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดที่เป็นที่อยู่อาศัยของ

สมาชิกหรือครอบครัวแก่บุคคลภายนอก วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ก าหนด

ส่งคืนไม่เกิน 300 งวด 
 

*การกู้เพ่ือซื อบ้านท่ีอยู่อาศัยเป็นหลังแรก สามารถกู้ได้ 100% จากราคาซื อ* 
 

2.) เพ่ือลงทุนประกอบอาชีพ 

 เป็นเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพของสมาชิกและครอบครัวก่อประโยชน์แก่

สมาชิกผู้กู้ วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ก าหนดส่งคืนไม่เกิน 150 งวด 

3.) เพ่ือการซื อยานพาหนะ 

 เป็นเงินกู้ เพื่อการซื้อยานพาหนะแก่สมาชิกส าหรับประกอบอาชีพของ

สมาชิก วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ก าหนดส่งคืนไม่เกิน 150 งวด 

 คุณสมบัติของผู้กู้ แบบท่ี 1 – 3     

   เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

เอกสารหลักฐานท่ีใช้  

 สัญญาการซื้อบ้านหรือหอ้งชุดหรือที่ดิน / เอกสารก าหนดระยะเวลาปรับปรุงและ

ราคาปรับปรุงต่อเติมสัญญาที่ท าไว้กับผู้รับเหมา (แล้วแต่กรณี) 
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 ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ขอกู้ 

 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้ 

 กรณีที่มีคู่สมรส ต้องมีส าเนาบัตรประจ าตัวของคู่สมรส  ส าเนาทะเบียนบ้านของ 

คู่สมรส และส าเนาทะเบียนสมรส  

หลักประกัน 

 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินต้องเป็นโฉนด 

 อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 

 หลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์  

 กู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพต้องแนบโครงการลงทุน 

การด าเนินการ 

 สมาชิกที่มีความประสงค์จะยื่นกู้พิเศษ โดยน าหลักทรัพย์คืออสังหาริมทรัพย์ 

ที่เป็นที่ดินค้ าประกัน ต้องไปยื่นขอราคาประเมินของทางราชการก่อนย่ืนค าขอกู้   

 สมาชิกสามารถเลือกบริษัทประเมินเพื่อให้ทางสหกรณ์ส่งผู้แทนไปตรวจสอบ

หลักทรัพย์ โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 

4.) เพ่ือสวัสดิการสมาชิก  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  200,000 บาท 

 วัตถุประสงค์การให้กู้  เงินกู้เพื่อสวัสดิการสมาชิก มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ช่วยเหลือสมาชิกในด้านสวัสดิการที่จ าเป็นในการด ารงชีพให้มีความอยู่ดีกินดีและ    

มีความสุข ดังนี้ 
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 (1)  ให้เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 (2)  เพื่อเป็นทุนการศึกษาของตนเองและบุคคลในครอบครัว 

 (3)  เพื่อรักษาพยาบาลตนเองและบุคคลในครอบครัว 

 (4)  เพื่อค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นในครอบครัว 

 (5)  เพื่อความจ าเป็นอื่นตามที่สหกรณ์เห็นสมควร 

 การขอกู้ตาม  (1) – (5)  สมาชิกผู้ขอกู้ต้องน าเอกสารที่ เกี่ยวข้องมา

ประกอบการพิจารณาด้วย 

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ 

 (1)  เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

 (2)  ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นหรือสหกรณ์อื่น 

 (3)  ส่งเงินค่าหุ้นสม่ าเสมอและหรือมีประวัติการช าระหนี้ดี 

 (4)  สมาชิกอาจยื่นขอกู้เงินพิเศษเพื่อสวัสดิการสมาชิก ขณะที่ช าระเงินกู้

พิเศษเพื่อสวัสดิการสมาชิกเดิมไม่ครบก็ได้  โดยต้องผ่อนงวดช าระหนี้มาแล้ว         

20 งวด 

 (5) ต้องมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ 

จ านวนเงินกู้  สมาชิกอาจกู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท  หรือ 20 เท่าของ   

เงินได้รายเดือนสุดแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า  หากอนุมัติให้กู้แล้วต้องมีเงินเดือน

คงเหลือไม่น้อยกว่า 3,000 บาท 

หลักประกัน  ใช้หลักประกันเช่นเดียวกับการให้เงินกู้สามัญของสหกรณ์ 
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การผ่อนช าระ งวดที่ผ่อนช าระไม่เกิน 120 งวด และอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 

60 ปี  เว้นแต่ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือบัญชีเงินฝากในสหกรณ์เป็นหลักประกัน 

การรับเงินกู้ เพื่อเป็นการบริการแก่สมาชิก เมื่อสมาชิกยื่นค าขอกู้แล้ว

เอกสารถูกต้องครบถ้วน จะพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์และรับเงินได้ในทันที 
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กำรค ำนวณเงินเฉล่ียคืน 

 เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จ่ายให้กับสมาชิกผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ โดยคิดจาก

ดอกเบี้ยที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน คูณด้วย

อัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์ก าหนดไว้ในแต่ละปี เช่น สหกรณ์ก าหนดจ่ายเฉลี่ยคืน

ให้กับสมาชิก 15% เราก็จะค านวณเงินเฉลี่ยคืน ดังนี้ 

ดอกเบี้ยจ่ายทั้งปี  = 75,500   บาท 

อัตราเฉลี่ยคืน  = 15% 

ค านวณ ดังนี้  = 75,500 x 15%    =    11,325  บาท 

สมาชิกจะได้รับเฉลี่ยคืน     =    11,325   บาท 

กำรเรียกคืนเงินกู้ของสหกรณ์ 

สหกรณ์จะเรียกคืนเงินกู้ทุกประเภท ในกรณีดังนี้ 

 พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

 น าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้ 

 หลักประกันบกพร่อง และผู้กู้มิได้แก้ไขตามสหกรณ์ก าหนด 

 เมื่อค้างงวดช าระหนี้ไม่ว่าเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาถึงสองงวดติดต่อกัน 

 ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ ในสัญญาหนึ่ง ถึงสามงวดจะต่อเนื่องหรือ             

ไม่ต่อเนื่องก็ตาม 
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ทุนสวัสดิกำรเพื่อช่วยเหลือสมำชิก 

 สหกรณ์ ก าหนดทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ได้แก่ เงินทุนสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว เงินสวัสดิการเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ  

เงินสวัสดิการเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เงินสวัสดิการเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร

ของสมาชิก เงินสวัสดิการส าหรับสมาชิกอาวุโส 

1. เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกและครอบครัวเสียชีวิต 

 1.1 เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต 

 

 1.2 เงินสวัสดิการกรณีคู่สมรส บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ  บิดา  มารดา 
ของสมาชิกเสียชีวิต 

อายุการเปน็สมาชิก เงินสวัสดกิารทีไ่ดร้ับ 

ไม่เกิน 10 ปี 300,000  บาท 

10 ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 15 ปี 350,000  บาท 

15 ปีข้ึนไป 400,000  บาท 

อายุการเปน็สมาชิก เงินสวัสดกิารทีไ่ดร้ับ 

ไม่เกิน 10 ปี 10,000  บาท 

10 ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 15 ปี 20,000  บาท 

15 ปีข้ึนไป 30,000  บาท 

** หากสมาชิกเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุได้รับเงินเพ่ิมอีก 50,000 บาท ** 
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2. เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกสมทบเสียชีวิต 

 
 

3. เงินสวัสดิการกรณีประสบอุบัติเหตุ 
 กรณีสญูเสีย มือหรือเท้าหรือตา รวมกันสองข้าง   50,000   บาท 

 กรณีสญูเสีย มือหรือเท้าหรือตา เพียงหนึง่ข้าง  20,000   บาท 

 กรณีทุพพลภาพถาวร มีสิทธิได้รับเงิน     50,000   บาท  

เงินสวัสดิการนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวเท่านั้น และมีสิทธิได้รับเงินรวมกันแล้วไม่เกิน 

50,000 บาท 

4. เงินสวัสดิการผู้ประสบภัยพิบัติ 
หากสมาชิกได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย อาจยื่น 

ค าร้องขอความช่วยเหลือได้ พร้อมแสดงหลักฐานและบันทึกช้ีแจงข้อมูลให้สหกรณ์

พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

 

 

อายุการเปน็สมาชิกสมทบ เงินสวัสดกิารทีไ่ดร้ับ 

ไม่เกิน 5 ปี 10,000  บาท 

5 ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 10 ปี 15,000  บาท 

10 ปีข้ึนไป 20,000  บาท 

หรือเท่ากับจ านวนทุนเรือนหุ้นทีถ่ืออยู่ในขณะนั น สุดแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า 
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5. เงินสวัสดิการกรณีศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน       

ไร้ความสามารถ 
 สมาชิกเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมอืนไร้ความสามารถ 

 บุคคลในครอบครัว (สามหีรือภรรยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย) และอยู่ใน 

ความอนุบาลหรือพทิักษ์ของสมาชิก  

 หลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการ 

 1. ส าเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) 

 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 

 4. ส าเนาทะเบียนสมรส 

 5. ใบรับรองแพทย์  (กรณีได้รับบาดเจ็บ) 

 6. ค าสั่งศาลกรณีเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

 7. หลักฐานอ่ืนท่ีจ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ส าหรับสมาชิกหรือผู้มีสิทธิ มีความประสงค์รับเงินทุนสวัสดิการเพื่อ

ช่วยเหลือสมาชิก ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และขอรับเงินช่วยเหลือ 

ภายในก าหนด 1 ปี นับแต่ วันที่ ถึงแก่กรรมหรือประสบอุบัติเหตุหรือแพทย์            

มีความเห็นเกี่ยวกับทุพพลภาพหรือศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน 

ไร้ความสามารถพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา หากพ้น

ก าหนดให้หมดสิทธ์ิการรับเงินช่วยเหลือ  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น  
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6. เงินสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 

 สหกรณ์ ก าหนดให้ทุนการศึกษาบุตรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี  

  ประเภทท่ี 1 ทุนเรียนดี ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลการเรียนเป็น

คะแนนตัดสิน หากผลการเรยีนเทา่กันให้ท าองค์ประกอบข้อมูลสมาชิก 3 ข้อ รวมกัน

เป็นคะแนนตัดสิน  

1. ผลการเรียน 

2. อายุการเป็นสมาชิก 

3. เงินเดือนของสมาชิก 

4. จ านวนบุตรของสมาชิก 
 

 ประเภทท่ี 2 ทุนส่งเสริมการศึกษา ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม

องค์ประกอบข้อมูลสมาชิก 4 ข้อรวมกันเป็นคะแนนตัดสิน ดังนี้ 

1. อายุการเป็นสมาชิก 

2. เงินเดือนของสมาชิก 

3. จ านวนบุตรของสมาชิก 

4. ผลการเรียน 

คุณสมบัติและเง่ือนไข  

 เป็นสมาชิกสหกรณ์โดยสมาชิกหนึ่งคนสามารถขอรับทุนได้ประเภทใด

ประเภทหนึ่งเพียงหนึ่งทุน 
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หลักฐานประกอบ 

       1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตามแบบของสหกรณ์   
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนสมาชิก 

ผู้ขอทุน   

3. ส าเนาสูติบัตรหรือส าเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือบุตรที่ขอรับทุน 

4. หนังสือรับรองเงินเดือน เดือนสุดท้ายของสมาชิก 

5. หนังสือรับรองผลการศึกษาประจ าปีการศึกษาที่สหกรณ์ก าหนด หรือส าเนา

สมุดรายงานประจ าตัวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือคะแนน หรือเกรดเฉลี่ย 

7. เงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส 
 สหกรณ์ก าหนดให้มีการจ่ายเงินสวัสดิการส าหรับสมาชิกอาวุโสปีละ 1 

ครั ง ตามประกาศของสหกรณ์ 

คุณสมบัติและเง่ือนไข 

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์มีอายุ 60 ปี ข้ึนไปและพ้นจากราชการแล้ว 

 2. มีอายุการเป็นสมาชิก 10 ปี ข้ึนไป  

8. เงินสวัสดิการในโอกาสต่าง ๆ 
 วันเกิด 

 สมาชิกอุปสมทบหรือประกอบพิธีฮัจย์ 
 สมาชิกส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

 สมาชิกสมรส 

 สมาชิกมีบุตรคนแรก 

 สมาชิกมีบุตรผู้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
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 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด มุ่งม่ันพัฒนาและน าเทคโนโลยี 

มาให้บริการอย่างมีคุณภาพแก่สมาชิก ตั้งแต่ระบบลงทะเบียนประชุมใหญ่อัตโนมัติ  

ระบบเรียกคิวอัตโนมัติ ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกแบบจอสัมผัส ระบบสอบถามข้อมูล

สมาชิกทางโทรศัพท์อัตโนมัติ ระบบปรับสมุดคู่ฝากอัตโนมัติ และระบบ ATM ซ่ึงถือว่า 

เป็นสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย ที่น าเคร่ือง ATM ของสหกรณ์มาเชื่อมต่อกับ          

ระบบ COOP ATM POOL ที่สามารถรองรับการใช้งานระบบ ATM ของธนาคาร 

ในอนาคต ซ่ึงปัจจุบันบัตร ATM ของสหกรณ์ สามารถถอนเงินได้ที่ตู้ ATM ของสหกรณ์

หรือที่ตู้ ATM  ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินได้ทุกตู้ทั่วประเทศ 

 สมาชิกยื่นความประสงค์ขอเปิดใช้บริการบัตร ATM     

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแหง่ชาต ิจ ากัด 

 สมาชิกต้องมีบญัชีประเภทออมทรัพย์ 

 สามารถขอใชบ้ัตร ATM ร่วมกับบญัชีประเภท        

ออมทรัพย์ ได้มากกว่า 1 บญัช ี

 ในการขอเปิดใช้บตัร ATM ต้องมีเอกสารแนบเป็น

ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 

การขอใช้บัตร ATM 
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 กรณีที่สมาชิกต้องการใช้บัตร ATM ร่วมกับหลายบัญชี  ต้องท าการเลือกบัญชี 
ออมทรัพย์ 1 บัญชี เป็นบัญชีหลัก 

 สมาชิกควรท าการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังจากได้รับบัตรแล้ว 
 ในการใช้เมนูถอนด่วนระบบจะหักเงินจากบัญชีที่ก าหนดไว้เป็นบัญชีหลัก 
 ถอนเงินสดจากตู้ ATM ได้ 5 คร้ัง/วัน  (สูงสุดไม่เกินคร้ังละ 20,000 บาท หรือ จ านวน 

ธนบัตร 20 ฉบับ) 
 โอน/ถอนได้ไม่เกิน 100,000 บาท/วัน 
 สามารถท ารายการโอน/ถอนได้  5 คร้ัง / วัน 
 สามารถท ารายการถามยอดเงินได้  2 คร้ัง / วัน 
 หากท่านกดรหัส ATM ผิดครบ 3 คร้ัง บัตรของท่านจะถูกระงับการใช้งานทันทีสามารถ

มาขอปลดระงับการใช้ได้เพียง 1 คร้ังเท่าน้ัน คร้ังต่อไปท่านจะต้องท าบัตรใหม่และมี
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด จ านวน 200 บาท 

 บัญชีออมทรัพย์พิเศษสามารถท ารายการถอนหรือโอนได้เดือนละ 1 คร้ัง (รวมกับการ
ถอนเงินหน้าเคาเตอร์หรือรายการโอนระหว่างบัญชีของสหกรณ์)  ในคร้ังต่อไปจะคิด
ค่าธรรมเนียมตามระเบียบของสหกรณ์ 

1. สอดบัตร กดรหัสผ่าน  เลือกเมนู อื่นๆ 
2. เลือกเมนเูปลี่ยนรหสัผ่าน 
3. ท าการระบรุหสัผ่านใหม่ 4 ตัว 

กดปุ่ม ตกลง 
4. ท าการใสร่หัสผ่านใหม่อีกครัง้  

กดปุ่ม ตกลง 
5. รับบัตรคืน 

เง่ือนไขการให้บริการต่างๆ 

เปลี่ยนรหัสผ่าน 
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1. สอดบัตร กดรหัสผ่าน   

2. กดเลือกจ านวนเงินที่ต้องการถอนด่วน 

3. รับเงินและท าการตรวจนบั 
4. กดเลือกว่าต้องการรบัใบบันทึก

รายการหรอืไม ่

5. กดเลือกว่าต้องการท ารายการอื่น

หรือไม ่

 มี 1 บัญชี 
1. สอดบัตร กดรหัสผ่าน  

2. กดเลือกเมนู อื่นๆ  
3. กดเลือกเมนูถอนระบุจ านวน 

4. กดเลือกประเภทบัญชี  

5. ระบจุ านวนเงินที่ต้องการถอน ตามด้วยปุ่ม ตกลง 

6. รับเงินและท าการตรวจนบั 

7. กดเลือกว่าต้องการรบัใบบันทึกรายการหรอืไม่ 

8. รับบัตร (ใบบันทึกรายการ) 

ท ารายการถอนเงินด่วน 

ท ารายการถอนเงินระบุจ านวน 
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1 > 1111111 

2 > 2222222 
3 > 3333333 

2 

1. สอดบัตร  กดรหสัผ่าน 
2. กดเลือกเมนู อื่นๆ 
3. เลือกเมนูถามยอดเงิน 
4. เลือกว่าต้องการท ารายการอื่นต่อ

หรือไม ่

1111111 

10.300.50 

1. สอดบัตร  กดรหสัผ่าน 
2. กดเลือกเมนู อื่นๆ 
3. เลือกเมนูถามยอดเงิน 

 มีหลายบัญชี 
1. สอดบัตร กดรหัสผ่าน  
2. กดเลือกเมนู อื่นๆ 
3. กดเลือกเมนูถอนระบุจ านวน 
4. เลือกประเภทบัญชี 
5. ระบจุ านวนเงินที่ต้องการถอน 

ตามด้วยปุ่มตกลง 
6. เลือกบัญชีที่ตอ้งการถอน 

โดยกดเลขด้านหน้าบัญชีที่ตอ้งการถอน กดปุ่มถูกตอ้ง 
7. รับเงินและท าการตรวจนบั 
8. กดเลือกว่าต้องการรบัใบบันทึกรายการหรอืไม่ 
9. รับบัตร (ใบบันทึกรายการ) 

4. เลือกประเภทบัญชี 
5. กดเลือกบญัชีที่ต้องการถามยอดเงิน 
6. เลือกว่าต้องการท ารายการอื่นต่อหรือไม่ 

ท ารายการถามยอดเงินกรณีมี 1 บัญชี 

ท ารายการถามยอดเงินกรณีมีมากกว่า 1 บัญชี 
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1.   สอดบัตร   กดรหัสผ่าน 

2.   กดเลือกเมนู อื่น ๆ 

3.   เลือกเมนูโอนเงิน 
4.   เลือกโอนเงินภายในบัตร 

5.   ระบุจ านวนเงินที่ตอ้งการโอน 

6.   เลือกบัญชีที่ต้องการท ารายการโอน 

7.   เลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงินเข้า 

8.   ตรวจสอบความถูกต้อง กดเลือกยืนยัน 
9.   รับบัตร และ ใบบันทึกรายการ 

1.   สอดบัตร  กดรหสัผ่าน 

2.   กดเลือกเมนู อื่น ๆ 

3.   เลือกเมนูโอนเงิน 

4.   เลือกโอนเงินภายในสหกรณ์ 

5.   ระบุจ านวนเงินที่ตอ้งการโอน 

6.   เลือกบัญชีที่ต้องการท ารายการโอน 

7.   ระบุบัญชีที่ต้องการโอนเงินเข้า 

8.   ตรวจสอบความถูกต้อง กดเลือกยืนยัน 

9.   รับใบบันทึกรายการ 

2222222 

ท ารายการโอนเงิน 

โอนเงินภายในบัตร 

โอนเงินภายในสหกรณ์ 
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1. แจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้ติดบาร์โค้ด

ด้านหลังสมุดเงินฝาก 

2. สอดหน้าที่มีรายการล่าสุดในช่องปรับ

สมุดเงินฝาก  กรุณารอสักครู่  

3. ด าเนินการตามค าแนะน าที่หน้าจอ 

4. กรุณาอย่าดึงสมุดเงินฝากออกก่อน

เครื่องท ารายการเสร็จ 

ค ำแนะน ำกำรใชเ้ครือ่งปรบัสมดุเงนิฝำกอตัโนมตั ิ
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ค าแนะน าการใชร้ะบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 

1. หน้าจอต้อนรับ เลือก เข้าสู่ระบบ Login 

2.พิมพ์รหัสสมาชิกและรหัสผ่านเลือกกดตัวเลขให้ตรงกับรหัสสมาชิกและ 

รหัสผ่านของสมาชิกเสร็จแล้วให้กด ยืนยัน เพ่ือเข้าสู่ระบบ(รหัสผ่านสอบถาม

ได้ท่ีเจ้าหน้าท่ี) 
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ยนิดตีอ้นรบั ร.ต.อ.ต ำรวจ  สหกรณ์ไท เลขสมำชกิ 45678 

3. เมื่อเข้าระบบแล้ว จะมีเมนูหลักให้เลือกจ านวน 8 รายการ ดังนี  

  - หุ้น    - เงินกู ้

  - เงินฝาก   - ภาระค  าประกัน 
  - ผู้รับผลประโยชน์  - ข้อมูลสมาชิก 

  - ปันผล/เฉลี่ยคืน  - พิมพ์ข้อมูล 

  - พิมพ์ใบเสร็จ   - ออก Exit 

 สมาชิกสามารถเลือกดูรายการส่วนตัวของท่านได้ตามต้องการ  

4. สามารถพิมพ์รายงานรายละเอียดส่วนตัวของท่านออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 

5. เมื่อประสงค์จะไปดูรายการอ่ืน ให้เลือก กลับเมนูหลัก หรือเลิกใช้งานให้กดปุ่ม 

ออก Exit  
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6. ภายในเมนูเงินกู้ 

 - ค ำนวณเงินกู้ฉุกเฉิน สมำชิกจะเห็นยอดประมำณกำรณ์ท่ีสำมำรถ        

กู้ได้ตามสิทธิ์ หรือรายละเอียดพอสังเขป 

ยนิดตีอ้นรบั ร.ต.อ.ต ำรวจ  สหกรณ์ไท เลขสมำชกิ 45678 

ยนิดตีอ้นรบั ร.ต.อ.ต ำรวจ  สหกรณ์ไท เลขสมำชกิ 45678 
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ยนิดตีอ้นรบั ร.ต.อ.ต ำรวจ  สหกรณ์ไท เลขสมำชกิ 45678 

 - ค ำนวณเงินกู้สำมัญ สมำชิกจะเห็นยอดประมำณกำรณ์ท่ีสำมำรถกู้ได้

ตามสิทธิ์ หรือรายละเอียดพอสังเขป 

7. สามารถพิมพ์ใบเสร็จประจ าเดือนของท่านออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 

ยนิดตีอ้นรบั ร.ต.อ.ต ำรวจ  สหกรณ์ไท เลขสมำชกิ 45678 



หน้า  56 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด                      

   8. การเปลี่ยนรหัสผ่านในหน้าจอหลักเลือกปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านจะเข้า 

สู่หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้สมาชิกใส่หมายเลขสมาชิก รหัสผ่านเดิม 

รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ เสร็จแล้วกด ยืนยันOK ระบบ      
จะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ให้สมาชิกทันที 
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วธิใีชร้ะบบบรกิำรขอ้มลูอตัโนมตัทิำงโทรศพัท ์ 

1. กดโทรศัพท์มายังสหกรณ์ตามหมายเลข  0-2251-5315 ถึง 20  

2. เมื่อสายว่างจะได้ยินข้อความต้อนรับ “สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ  

 จ ากัด สวัสดีค่ะ” 
 ระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ กด 1 

 ติดต่อเจ้าหน้าท่ี  กด  2 

 ส่งโทรสาร กด 3 

 ฟังซ  ากดเครื่องหมาย * 

 ขณะท่ีสายว่างเมื่อได้ยินข้อความต้อนรับแล้ว สามารถกด 1 เข้าสู่ระบบ 
อัตโนมัติได้เลยโดยไม่ต้องรอให้เสียงพูดจบ 

  

 1) กรุณากดรหสัสมาชิกของท่านแล้วตามด้วยเครือ่งหมายสีเ่หลี่ยม [#] 

ใส่หมายเลขสมาชิกของท่าน xxxxx แล้วตามด้วยเครื่องหมาย # ระบบให้ใส่
รหสัผ่าน 4 หลัก (รหัสผ่าน 4 หลกัคือเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 4 ตัวสุดท้าย 

xxxx ตามด้วยเครื่องหมาย # ) 

 2) เมื่อใสร่หสัสมาชิกและรหัสผ่านถูกต้องแล้ว จะเข้าสู่ระบบ และฟังเมนู

ถัดไป เพื่อเลอืกฟงัข้อมลูตามที่ต้องการ 

 

กด 1 : เพ่ือเข้าสู่ระบบอตัโนมัต ิ
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เม่ือเข้าสู่ระบบตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้แล้ว ระบบจะแจ้ง ดังนี้ 

 สอบถามเรือ่งหุ้น     กด  1 

 สอบถามด้านเงินกู ้    กด  2 

 สอบถามด้านเงินฝาก    กด  3 

 อัตราดอกเบี้ยและรบัฟังข่าวสารของสหกรณ์  กด  4 
 ตรวจสอบเงินปันผล    กด  5 

 ขอรับเอกสารทางโทรสาร    กด  6 

 เว็บไซต์สหกรณ์ : www.sctp-police.org  

 อีเมล์ : coop.police@gmail.com , coop.police@hotmail.com 

  

  

เลือกฟังรายการตามที่ต้องการ 

ช่องทางการตดิต่ออืน่ๆ 

  การท างานของระบบ  สามารถโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

  PAGE  : SCTPnews 

Line id : @sctpnews  





สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาต ิจ ากดั 
อาคาร 5 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 

www.sctp-police.org  E-Mail : coop.police@gmail.com 
โทร 0-2251-5315-20 โทรสาร (เสียงระบบอตัโนมตัิ) กด 3 

ฝ่ายสินเช่ือ ต่อ 301-307  ,  ฝ่ายการเงิน ต่อ 401-402  
 ฝ่ายส านักงาน ต่อ 201,206-207   ฝ่ายบญัชี  ต่อ  203-204   

งานทะเบยีนและศูนย์ข้อมูล ต่อ 501-504 

หนังสือคู่มือสมาชิก 
เรียบเรียงโดย น.ส.อรอุสา โสวจัสสตากุล 
ออกแบบโดย นายณัฐพงศ์ คล้ายโพธิ์ทอง 


