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สหกรณ์ออมทรพัยตํ์ารวจแหง่ชาติ จํากัด
THE SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE OF ROYAL THAI POLICE HEADQUARTERS LIMITED

วิสยัทัศน์

พนัธกิจ 

ประวัติความเป�นมาของสหกรณ์

เป�นสหกรณม์ั�นคง สง่เสรมิการออม พรอ้มใจบรกิาร 
ใหส้วัสดิการทั�วกัน ยดึมั�นอุดมการณแ์ละหลักการสหกรณ ์

1. สรา้งความมั�นคงด้านการเงิน  โดยคํานงึถึงผลประโยชนข์องสมาชกิ
2. สง่เสรมิใหม้กีารออมทรพัยแ์ละสนบัสนนุใหข้า้ราชการตํารวจและ
ครอบครวัเป�นสมาชกิของสหกรณ์
3. ใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจเกี�ยวกับสหกรณแ์ละกิจการของสหกรณ์
4. ใหบ้รกิารอยา่งมคีณุภาพ จัดสวัสดิการอยา่งทั�วถึง ตอบสนองความ
ต้องการของสมาชกิ
5. สง่เสรมิ สนบัสนนุกิจกรรมของสํานกังานตํารวจแหง่ชาติ และรว่มมอื
กับสหกรณใ์นสงักัดสํานกังานตํารวจแหง่ชาติ และหนว่ยงานอื�น

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแหง่ชาติ จํากัด ได้จัดตั�งขึ�นตามคําสั�ง ตร.ที� 1379/2519 ลงวันที� 14 กันยายน 2519 โดยอธิบดี
กรมตํารวจขณะนั�น คือ พล.ต.อ.ศรีศุข มหินทรเทพ สั�งให้หนว่ยราชการระดับกองบังคับการขึ�นไปในสว่นบริหารสว่นกลาง
และทุกกองกํากับการในสว่นราชการบริหารสว่นภูมิภาค ดําเนินการจัดตั�งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ�น โดยให้ถือเป�นนโยบาย
ของกรมตํารวจและอนุญาตให้สมุห์บัญชีทุกแหง่ดําเนินการหักเงินค่าหุ้นรายเดือน เงินงวดชําระหนี�ตลอดจนค่า
ธรรมเนียมแรกเข้า จากเงินเดือนของข้าราชการตํารวจและลูกจ้างประจําที�เป�นสมาชิก นําสง่แก่สหกรณ์ได้

หนังสือ ตร.ที� 0511/16765 ลงวันที� 14 กันยายน 2519 ชี�แจงแนวทางในการจัดตั�งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยการดําเนินการ
จัดตั�งและติดตามผลให ้ กองสวัสดิการเป�นเจ้าของเรื�องมีที�ปรึกษาคือ พล.ต.ต.สืบ พงษ์สุวรรณ  รอง จตร.  พล.ต.ต.อุทัย
กุณฑลบุตร ผู้ชว่ย จตร. และ พ.ต.อ.อรัญ สมบูรณ์สุข มีสํานักงานชั�วคราวตั�งอยูที่� จต. เริ�มแรกจัดตั�งโดยพิจารณาจากการ
รวมกันอยา่งใกล้ชิดเป�นกลุ่มก้อน เชน่หนว่ยขึ�นตรงต่อ ตร. ขณะนั�นมี 13 หนว่ย รวบรวมสมาชิกซึ�งเป�นข้าราชการตํารวจ
และลูกจ้างประจําจัดตั�งเป�นสหกรณ์ออมทรัพย์และนําไปจดทะเบียน

นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2511 ทะเบียนเลขที� ก.พธ.2/2520 ทะเบียนข้อบังคับที� 2/2520
เมื�อวันที� 10 มกราคม 2520 ชื�อ สหกรณ์ออมทรัพย์หนว่ยกลางกรมตํารวจ จํากัด เริ�มดําเนินการเมื�อ 19 เมษายน 2520
มีสมาชิก 502 คน มีหุ้นรวม 3,240 หุ้น เป�นเงิน 32,400 บาท ขอจดทะเบียนเปลี�ยนชื�อ 2 ครั�ง ครั�งที� 1  วันที� 7 มีนาคม
2532 เปลี�ยนชื�อจาก “สหกรณ์ออมทรัพย์หนว่ยกลางกรมตํารวจ จํากัด” เป�น “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตํารวจ จํากัด”
และ ครั�งที� 2 วันที� 10 เมษายน 2542  เปลี�ยนชื�อจาก “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตํารวจ จํากัด” เป�น “สหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจแหง่ชาติ จํากัด”



เงินสวสัดิการที�ได้รบั

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด
The Savings and Credit Cooperative of Royal Thai Police Headquarters Limited

สวสัดิการสมาชกิ
สมาชกิเสยีชวีติ สมาชกิสมทบเสยีชวีติ

เงินสวสัดิการที�ได้รบัอายุการเป�นสมาชกิ อายุการเป�นสมาชกิ
ไมเ่กิน 10 ป� ไมเ่กิน 5 ป�
10 ป�ขึ�นไปแต่ไมเ่กิน 15 ป� 5 ป�ขึ�นไปแต่ไมเ่กิน 10 ป�
15 ป�ขึ�นไป 10 ป�ขึ�นไป

เอกสารที�ต้องแนบ

เอกสารที�ต้องแนบ

เอกสารที�ต้องแนบ
2.มรณบตัรตัวจรงิ พรอ้มสาํเนาใบมรณบตัร 1 ฉบบั
1.ยนืขอรบัสวสัดิการภายใน 1 ป� นับตั�งแต่วนัเสยีชวีติ

1.ยนืขอรบัสวสัดิการภายใน 1 ป� นับตั�งแต่วนัเสยีชวีติ

1.ยนืขอรบัสวสัดิการภายใน 1 ป� นับตั�งแต่วนัเสยีชวีติ
2.สาํเนาบตัรประจาํตัวของสมาชกิ

2.มรณบตัรตัวจรงิ พรอ้มสาํเนาใบมรณบตัร 1 ฉบบั
3.เสยีชวีติที�โรงพยาบาลใช ้ท.ร.4/1 กรณีเสยีชวีตินอกสถาน
พยาบาล ใช ่ท.ร.4 ตอนหน้าและสาํเนาหนังสอืรบัแจง้การตาย
4.สาํเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาบตัรขา้ราชการ ผูเ้สยีชวีติ 1 ฉบบั
5.สาํเนาทะเบยีนบา้น ประทับตรา “ตาย” ผูเ้สยีชวีติ 1 ฉบบั
6.สาํเนาบตัรประชาชน ทายาท 1 ฉบบั (กรณีมอบใหผู้ร้บัผล
ประโยชน์มากกวา่ 1 คน ใหแ้นบครบทกุคน)
7.สาํเนาทะบยีนบา้น ทายาท 1 ฉบบั (กรณีมอบใหผู้ร้บัผลประโยชน์
มากกวา่ 1 คน ใหแ้นบครบทกุคน)

8.สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีผูร้บัผลประโยชน์เป�นคู่สมรส 1 ฉบบั
9.สาํเนาใบสาํคัญเปลี�ยนแปลงชื�อ นามสกลุ (ถ้าม)ี 1 ฉบบั
10.สาํเนาหน้าสมุดบญัชธีนาคารกรุงไทยทายาท 1 ฉบบั (กรณีมอบ
ใหผู้ร้บัผลประโยชน์มากกวา่ 1 คน ใหแ้นบครบทกุคน)

3.หนังสอืรบัรองการตาย เสยีชวีติที�โรงพยาบาลใช ้ท.ร.4/1
กรณีเสยีชวีตินอกสถานพยาบาล ใช ่ท.ร.4 ตอนหน้าและสาํเนาหนังสอื
รบัแจง้การตาย

3.สาํเนาทะเบยีนบา้นของสมาชกิ

4.สาํเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาบตัรขา้ราชการ 
ผูเ้สยีชวีติ 1 ฉบบั 

4.สาํเนาบตัรประจาํตัวของผูเ้สยีชวีติ

5.สาํเนาทะเบยีนบา้น ประทับตรา “ตาย” ผูเ้สยีชวีติ 1 ฉบบั

5.สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้สยีชวีติ ประทับตรา “ตาย”

6.สาํเนาบตัรประชาชน ทายาท 1 ฉบบั (กรณีมอบใหผู้ร้บัผล
ประโยชน์มากกวา่ 1 คน ใหแ้นบครบทกุคน)

6.เอกสารการเปลี�ยนแปลงชื�อนามสกลุ (หากม)ี
7.สาํเนาใบมรณบตัร (กรณีไมไ่ด้มายื�นที�สหกรณ ์ใหผู้บ้งัคับบญัชา
ระดับสญัญบตัรขึ�นไปรบัรองวา่ “ถ่ายจากต้นฉบบัจรงิ” เพิ�มเติม
หากมายื�นด้วยตนเอง ใหถื้อฉบบัจรงิแสดงต่อเจา้หน้าที�)
8.สมาชกิต้องมบีญัชเีงินฝากกับสอ.ตร. เพื�อโอนเงินสวสัดิการเขา้
บญัชเีงินฝากสหกรณ์

7.สาํเนาทะบยีนบา้น ทายาท 1 ฉบบั (กรณีมอบใหผู้ร้บัผลประโยชน์
มากกวา่ 1 คน ใหแ้นบครบทกุคน)
8.สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีผูร้บัผลประโยชน์เป�นคู่สมรส 1 ฉบบั
9.สาํเนาใบสาํคัญเปลี�ยนแปลงชื�อ นามสกลุ (ถ้าม)ี 1 ฉบบั
10.สาํเนาหน้าสมุดบญัชธีนาคารกรุงไทยทายาท 1 ฉบบั (กรณีมอบ
ใหผู้ร้บัผลประโยชน์มากกวา่ 1 คน ใหแ้นบครบทกุคน)

300,000 บาท 10,000 บาท
350,000 บาท 15,000 บาท
400,000 บาท

*หากเสยีชวีติด้วยอุบติัเหตไุด้รบัเงินเพิ�มอีก 50,000 บาท
20,000 บาท

*หรอืจา่ยเท่ากับทนุเรอืนหุน้ที�ถือในขณะนั�น สดุแต่จาํนวนใดจะ
น้อยกวา่

บดิา มารดา คู่สมรส บุตร เสยีชวีติ กรณีประสบอุบติัเหต(ุรายละเอียดเพิ�มเติมดทีู�เวบ็ไซต์)

สมรส

จบการศึกษา

อุปสมบทหรอืประกอบพธิฮัีจย์

สมาชกิอาวุโส(ตัดยอด ณ 30 กันยาของทกุป�)

รบัขวญับุตรคนแรก

หุ้นวนัเกิด

เงินสวสัดิการที�ได้รบัอายุการเป�นสมาชกิ
ไมเ่กิน 10 ป�
10 ป�ขึ�นไปแต่ไมเ่กิน 15 ป�
15 ป�ขึ�นไป

10,000 บาท

กรณีสญูเสยี มอืหรอืเท้าหรอืตา รวมกันสองขา้ง  50,000  บาท
กรณีสญูเสยี มอืหรอืเท้าหรอืตา เพยีงหนึ�งขา้ง    20,000  บาท
กรณีทพุพลภาพถาวร มสีทิธไิด้รบัเงิน         50,000  บาท

1.ต้องเป�นสมาชกิตั�งแต่ 1 ป�ขึ�นไป
2.ยื�นขอรบัสวสัดิการภายใน 1 ป�นับตั�งแต่วนัที�จดทะเบยีนสมรส
3.ขอรบัสวสัดิการได้เพยีงครั�งเดียว
4.ได้รบัเงินสวสัดิการ 1,000 บาท

1.แบบฟอรม์ขอสวสัดิการ
2.สาํเนาบตัรประจาํตัวขา้ราชการหรอืบตัรประชาชน 1 ใบ
3.สาํเนาทะเบยีนสมรส

1.เป�นสมาชกิตั�งแต่ 1 ป�ขึ�นไป นับถึงวนัที�ขอรบัสวสัดิการ
2.ยื�นขอรบัสวสัดิการภายใน 1 ป� นับตั�งแต่วนัที�จบการศึกษา
3.จา่ยปรญิญาละ 500 บาท ขอรบัได้เพยีงครั�งเดียว (โอนเขา้
บญัชเีงินฝากสหกรณ์เท่านั�น)

1.แบบฟอรม์ขอรบัสวสัดิการ

1.แบบฟอรม์ขอรบัสวสัดิการ

1.เป�นสมาชกิ 1 ป� ขึ�นไป

1.แบบฟอรม์ขอรบัสวสัดิการ

2.สาํเนาบตัรประจาํตัวขา้ราชการหรอืบตัรประชาชน

2.สาํเนาบตัรประจาํตัวขา้ราชการหรอืบตัรประชาชน

2.นับอายุการเป�นสมาชกิใหน้ับตั�งแต่วนัเขา้เป�นสมาชกิถึงวนัเกิด

2.สาํเนาบตัรประจาํตัวขา้ราชการหรอืบตัรประชาชน

3.สาํเนาใบรบัรองการจบการศึกษา

3.สาํเนาสติูบตัรของบุตร

3.สอ.ตร. จะมอบหุน้จาํนวน 10 หุน้ (สามารถตรวจสอบได้ที�หุน้
ของสมาชกิ)

3.สาํเนาหนังสอืรบัรองการอุปสมทบ
4.สาํเนาฉายาบตัร

1.เป�นสมาชกิ 1 ป� ขึ�นไป1.เป�นสมาชกิ 1 ป� ขึ�นไป

1.เป�นสมาชกิสหกรณ ์ที�มอีายุ 60 ป� ขึ�นไปและพน้จากราชการแล้ว
2.มอีายุการเป�นสมาชกิ 10 ป� ขึ�นไป
3.เงินสวสัดิการจะโอนเขา้บญัชเีงินฝากสหกรณ์

2.ต้องยื�นขอรบัสวสัดิการนภายใน 1 ป�นับตั�งแต่วนัที�เกิด2.ต้องยื�นขอรบัสวสัดิการภายใน 1 ป�นับตั�งแต่วนัที�อุปสมบท
หรอืประกอบพธิฮัีจย์ 3.จา่ยรบัขวญั จาํนวน 500 บาท
3.เงินสวสัดิการ 1,000 บาท ขอรบัได้เพยีงครั�งเดียว (โอนเขา้
บญัชเีงินฝากสหกรณ์เท่านั�น)

4.ต้องเป�นบุตรคนแรกของสมาชกิ

เอกสารประกอบการขอรบัสวสัดิการ

เอกสารประกอบการขอรบัสวสัดิการ

เอกสารประกอบการขอรบัสวสัดิการ
เอกสารประกอบการขอรบัสวสัดิการ

20,000 บาท
30,000 บาท

*กรณีบุตรเสยีชวีติต้องไมเ่กิน 20 ป�

https://www.sctp-police.org/wpSCTP/
https://www.sctp-police.org/wpSCTP/
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สมัมนาวิชาการ
สหกรณ์ออมทรพัยตํ์ารวจแหง่ชาติ จํากัด
ณ โรงแรม รอยลั เบญจา

เมื�อวันที� 18 มนีาคม 2566 สหกรณอ์อมทรพัยตํ์ารวจแหง่ชาติ
จํากัด ได้จัดโครงการสมัมนาคณะกรรมการดําเนนิการ และฝ�าย
จัดการ เรื�อง "การทําความเขา้ใจแผนงานและงบประมาณประจําป�
2566"  โดยม ีพล.ต.อ. นพิจน ์วีระสนุทร ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ ที�ปรกึษาฯ ผูต้รวจสอบกิจการ และฝ�าย
จัดการ เขา้รว่มสมัมนา ณ โรงแรม รอยลั เบญจา ในโอกาสเดียวกัน
เวลา 09.00 - 10.30 น. ชุมนมุสหกรณอ์อมทรพัยตํ์ารวจแหง่ชาติ
จํากัด โดย พล.ต.ท. สมเดช ขาวขํา ประธานกรรมการ ได้จัดให้
กรรมการและเจ้าหนา้ที�ของชุมนมุสหกรณอ์อมทรพัยตํ์ารวจแหง่
ชาติ จํากัด และสหกรณอ์อมทรพัยตํ์ารวจสอบสวนกลาง สนัติบาล
และพสิจูนห์ลักฐานตํารวจ จํากัด เขา้รว่มรบัฟ�งการบรรยาย

ใหค้วามรู ้ โดยเชญิคณุจรสัวิชญ สายธารทอง ผูต้รวจ
สอบอาวุโส ธนาคารแหง่ประเทศไทย เป�นวิทยากรใน
การบรรยาย ใหค้วามรูใ้นหวัขอ้เรื�อง " รูจั้กสนิทรพัย์
และหนี�สนิ การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ เบื�องต้น
ประเภทการลงทนุ และทฤษฎีตราสารหนี� "



ศึกษาดูงาน

ไหวพ้ระคลังมหาสมบัติ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จาํกัด

การถือหุ้น

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยตํ์ารวจน่าน จํากัด ศกึษา
ดงูานของสหกรณ์ออมทรพัยตํ์ารวจแหง่ชาติ จํากัด
เมื�อวันที� 3 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ
แห่งชาติ จํากัด โดย พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที�ได้ให้การต้อนรับคณะ
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนา่น จํากัด ที�มาศึกษา
ดูงานแลกเปลี�ยนความคิดเห็น ทัศนคติ  ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน และเสนอป�ญหา รวมถึงศึกษาระบบโปรแกรม
สหกรณ์เพื�อไปพัฒนากับงานสหกรณ์นั�น 

เมื�อวันที� 22 มนีาคม 2566 สหกรณอ์อมทรพัยตํ์ารวจแหง่
ชาติ จํากัด โดยม ี พล.ต.อ.นพิจน ์ วีระสนุทร ประธาน
กรรมการ รองประธานฯ ที�ปรกึษาฯ ฝ�ายจัดการ รว่มพธิไีหว้
พระคลังมหาสมบติั ซึ�งเป�นสญัลักษณแ์หง่ความสําเรจ็ทาง
ด้านเงินทอง ร�ารวย มั�งคั�ง เพื�อความเป�นสริมิงคลแก่สหกรณ์
และสมาชกิทกุท่าน

สมาชกิทกุคนต้องถือหุน้และชําระค่าหุน้เป�นรายเดือนตั�งแต่
เดือนแรกที�เขา้เป�นสมาชกิ (เดือนแรก มค่ีาธรรมเนยีมแรกเขา้
(50 บาท) ตามอัตราสว่นของจํานเงินเงินได้รายเดือน ตามที�
กําหนดในระเบยีบของสหกรณ ์ดเูกณฑ์การถือหุน้รายเดือน

ขอ้ควรรูเ้กี�ยวกับการถือหุน้
– สมาชกิสามารถถือหุน้เกินกว่าหนึ�งในหา้ของจํานวนหุน้ทั�งหมดไมไ่ด้
– จะโอนหุน้ใหผู้อื้�นไมไ่ด้
– จะถอนหุน้บางสว่น หรอืทั�งหมดในระหว่างที�เป�นสมาชกิอยูไ่มไ่ด้
– สมาชกิที�ชําระค่าหุน้เกิน 180 เดือน หรอืจํานวนเงินเกิน 200,000 บาท
   และมหีนี�สนิกับสหกรณน์อ้ยกว่าหุน้ สามารถทําเรื�องงดสง่ค่าหุน้รายเดือนได้
– การขอเปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน จะต้องทําหนงัสอืถึงสหกรณ ์และได้รบั         
   อนมุติัจากคณะกรรมการสหกรณ์

https://www.sctp-police.org/wpSCTP/2020/03/03/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa/










อัตราดอกเบี�ยเงินฝาก

เงินฝากประจํา

ต�ากว่า 5,000,000 บาท

จํานวนเงิน

5,000,000 บาท ขึ�นไป

10,000,000 บาท ขึ�นไป

20,000,000 บาท ขึ�นไป

อัตราดอกเบี�ย

0.20%

เมื�อทวงถาม

0.30%

0.40%

0.50%

1.00%

12 เดือน

1.10%

1.25%

1.50%

1.50%

24 เดือน

1.55%

1.60%

1.75%

1.75%

36 เดือน

1.80%

1.90%

2.00%

2.00%

48 เดือน

2.10%

2.20%

2.30%

2.20%

60 เดือน

2.30%

2.40%

2.70%

สทิธแิละผลประโยชน์

อัตราดอกเบี�ยเงินกู้

เมษายน

ผลการดําเนินงาน
ณ วนัที� 30 เมษายน 2566

เลขบญัชธีนาคาร

*รบัดอกเบี�ยทกุเดือน (เฉพาะ 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน และ 60 เดือน)

ออมทรพัย(์ไมเ่สยีภาษี)
ประเภทเงินฝาก

กําไรสทุธิ

หน่วย : ล้านบาท

179
231

337

390

มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม

สมาชกิ
ทนุเรอืนหุน้
ทนุสาํรองและทนุสะสม
เงินรบัฝาก
เงินใหส้มาชกิกู้
เงินใหส้หกรณ์อื�นกู้
เงินลงทนุ
สนิทรพัยร์วม
กําไรสทุธิ

16,059 คน
7,875,153,030.00 บาท

814,437,330.93 บาท
12,263,860,838.70 บาท
13,475,394,858.75 บาท

62,790,799.00 บาท
10,887,283,795.24 บาท

26,662,697,248.90 บาท
390,394,499.98 บาท

สามารถเป�ดบญัชเีงินฝากได้ทกุประเภท
มสีทิธิ�ขอรบัทนุการศึกษาบุตร
ได้รบัเงินชว่ยเหลือในกรณ ีบดิา มารดา หรอืบุตร

       เสยีชวีติประสบภัยพภัิติ ดังนี�

ได้รบัเงินชว่ยเหลือ กรณีทพุพลภาพ และสญูเสยี
       อวยัวะสงูสดุ 50,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที�
       สหกรณ์กําหนด การแจง้ขอรบัเงินชว่ยเหลือต่างๆ
       ต้องแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายใน 1 ป� นับแต่วนัที�
       เสยีชวีติ หรอื ทพุพลภาพ

ขอเงินกู้ได้ตามระเบยีบของสหกรณ์

สวสัดิการอื�นๆ 
วนัคล้ายวนัเกิดสมาชกิ
อุปสมบท และ ประกอบพธิฮัีจย์
รบัขวญับุตรคนแรก
สาํเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตร ีปรญิญาโท

1.
2.
3.
4.

       ปรญิญาเอกและระดับการศึกษาอื�นๆ
       ทั�งนี�ตั�งแต่วนัที� 1 กันยายน 2554 เป�นต้นไป

สาํหรบัท่านสมาชกิที�มคีวามประสงค์โอนเงินชาํนะหนี�เงินกู้
โอนชาํระค่าหุน้ หรอืโอนเงินเขา้บญัชเีพื�อฝากเงินกับ 
" สหกรณ์ออมทรพัยตํ์ารวจแหง่ชาติ จาํกัด " ได้ตามเลขที�
บญัชธีนาคารดังนี�

บดิา มารดา คู่สมรส และบุตร (อายุครบ 20 ป�บรบูิรณ)์
       สามารถสมคัรสมาชกิสมทบได ้

เป�นสมาชกิตั�งแต่แรกเขา้ แต่ไมเ่กิน 10 ป�
เป�นสมาชกิเกินกวา่ 10 ป� แต่ไมเ่กิน 15 ป�
เป�นสมาชกิมากกวา่ 10 ป�
เสยีชวีติด้วยอุบติัเหตจุา่ยเพิ�มอีก

เงินกู้เพื�อเหตฉุกุเฉิน 5.95%
5.95%
5.40%

เงินกู้สามญั
เงินกู้สามญั ( กู้หุน้ )

ออมทรพัยพ์เิศษ(ไมเ่สยีภาษี)

ประเภทเงินฝาก
1.25%

 = 2.50%
= 2.75%

300,000 บาท
350,000 บาท
400,000 บาท

50,000 บาท

น้อยกวา่ 1,000,000 บาท
มากกวา่ 1,000,000 บาท 

ทหารไทยธนชาต


