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31 ถนนวงเวียน 2 ต ำบลสะเตง 
อ ำเภอเมือง จังหวดัยะลำ 
โทร 0 7324 4105 
โทรสำร 0 7322 8595 
E-mailyalacoop_01@hotmail.com 
www.yalapolice-coop.com 
Facebook@yalapolice.coop 
เลขบัญชีสหกรณฯ์ ธนำคำรกรุงไทย 909-1-23894-1 

 
 
1. สมำชิกทั่วไป 
   ต้องเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจสังกัดต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ 
    เอกสำรประกอบกำรสมัคร ดังนี ้
    (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  จ ำนวน  2 ฉบับ 
    (2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน  1 ฉบับ 

 กรณีจดทะเบียนสมรส  
ใช้เอกสำรตำมข้อ (1),(2) และส ำเนำทะเบียนสมรส จ ำนวน  1 ฉบับ
 สมำช ิกท ุกคนต้องส ่งค ่ำห ุ ้นให ้แก ่สหกรณ์เป ็นรำยเด ือน     
ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้ำเป็นสมำชิกตำมหลักเกณฑ์ ของเงินได้รำยเดือน   
ของสมำชิก ตำมรำยละเอียดดังนี้  

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัครดังนี้ 
 (1) เงินค่ำหุ้นขั้นต ่ำจ ำนวน 1,000 ไม่เกิน 20,000 บำท 
 (2) จ่ำยค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำจ ำนวน 100 บำท 
 (3) ค่ำเปิดสมุดบัญชี ใช้เงินเปิดสมุดบัญชี จ ำนวน 500 บำท 

2. สมำชิกสมทบ 
 ต้องเป็นครอบครัวของข้ำรำชกำรต ำรวจสังกัดต ำรวจภูธร     
จังหวัดยะลำดังนี้ 

1. บิดำ มำรดำ อำยุไม่เกิน 60 ปี  
2. บุตรต้องบรรลุนิติภำวะ อำยุ 20 ปี ข้ึนไป  
3. ภรรยำ 

 เอกสำรประกอบกำรสมัครดังนี้ 

(1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  จ ำนวน  2  ฉบับ 
(2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน      จ ำนวน  1  ฉบับ 
(3) ส ำเนำทะเบียนสมรส    จ ำนวน  1  ฉบับ 
(4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวคู่สมรส    จ ำนวน  1  ฉบับ 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัคร ดังนี้ 
(1) เงินค่ำหุ้นข้ันต ่ำ จ ำนวน 500 ไม่เกิน 2,000  บำท 
(2) ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ   จ ำนวน  100 บำท 
(3) ค่ำเปิดสมุดบัญชีเงินฝำก   จ ำนวน  500 บำท   

 
 

 เงินฝำกออมทรัพย์กลุ่มเป้ำหมำย 
    คิดอัตรำดอกเบี้ย 3.50% คิดปีละ 4 ครั้ง (3 เดือน/1ครั้ง) 
 

 

 

 

 

1. เงินกู้สำมัญบรรเทำค่ำครองชีพหมุนเวียน (สม.) 
วงเงินกู้ 700,000 บำท ผ่อนช ำระ 120 งวด ผู้ค ้ำประกัน 1 คน  

**เมื่อผ่อนช ำระครบ 6 งวด สำมำรถกู้เงินกลับไปใช้ได้** 

2. เงินกู้สำมัญโครงกำรอำวุธปืน (สป.) 
วงเงินกู้ข้ึนอยู่กับรำคำของอำวุธปืน ผ่อนช ำระ 36 งวด ค ้ำประกัน  1  คน 

3. เงินกู้ฉุกเฉิน (ฉฉ.)  ผ่อนช ำระ 12 งวด  ผู้ค ้ำประกัน 1 คน 

ระยะเวลำกำรเปน็สมำชกิ กู้เงินได ้(บำท) 
เป็นสมำชิกครั้งแรก 30,000 
ต้องหักเงินได้รำยได้ตั้งแต่ 1 งวดข้ึนไป 100,000 
  

 4. เงินกู้สำมัญอเนกประสงค์ (สส.)(หักเงินปันผลประจ ำปี) 
  วงเงิน 100,000 บำท ผ่อนช ำระดอกเบี้ย/เดือน เงินต้นหักเงินปัน
ผลรำยปี (12 เดือน) อำยุสัญญำ 10 ป ีผู้ค ้ำประกัน 1 คน 

5. เงินกู้สำมัญเงินต้น-ดอกเบี้ยเท่ำ (สญ.) 
  วงเงินกู้ 3,500,000 บำท ผ่อนช ำระ 180 งวด กันเงินท้ำยบัญชี 
4,000 บำท  
  
 

กำรสมคัรเขำ้เปน็สมำชกิสหกรณฯ์ 

ประเภทเงนิฝำกออมทรพัย ์

ประเภทเงนิกู ้

mailto:yalacoop_01@hotmail.com
http://www.yalapolice-coop.com/
mailto:Facebook@yalapolice.coop


ตำรำงวงเงนิกู ้กำรถอืหุน้ และผูค้ ำ้ประกนั 

วงเงนิกู ้ ตอ้งมหีุน้ ผูค้ ้ำประกนั 
3,000,0001 3,500,000 550,000 4 
2,500,001 3,000,000 500,000 4 
2,300,001 2,500,000 450,000 4 
2,000,001 2,300,000 430,000 4 
1,700,001 2,000,000 410,000 3 
1,500,001 1,700,000 360,000 3 
1,000,001 1,500,000 310,000 3 
800,001 1,000,000 210,000 2 
600,001 800,000 160,000 2 
400,001 600,000 110,000 2 
300,001 400,000 90,000 2 
250,001 300,000 80,000 2 
200,001 250,000 60,000 2 
150,001 200,000 50,000 2 
100,001 150,000 40,000 2 
80,001 100,000 30,000 2 
60,001 80,000 20,000 2 
10,000 60,000 10,000 2 

หลักเกณฑ์กำรย ื ่นก ู ้ เง ิน สมำชิกตั ้งแต่ว ันที ่ 1 เมษำยน 2562      
ต้องอยู่ภำยในจ ำกัดวงเงิน ดังนี้ 

ระยะเวลำกำรเปน็สมำชกิ กูเ้งนิได ้(บำท) 
เป็นสมำชิกตั้งแต่ 6 เดอืน ตามรับรองเงินเดือน 

 
 
กองทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ พ.ศ.2561 

1. สวัสดิกำรจ่ำยเงินกองทุนสมำชิกเสียชีวิต 
 สมำชกิทัว่ไป 
 ผู ้ใดเสียชีวิตหรือได้ร ับบำดเจ็บสำหัสให้มีสิทธิ  ได้ร ับเงิน
สงเครำะห์ช่วยเหลือจำกสหกรณ์ตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1. กรณีสมำชิกเสียชีวิตให้จ่ำยเงินช่วยเหลือแก่ทำยำท  
     (ก) เป็นสมำชิกเกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี  
           จ ำนวน 70,000 บำท 
     (ข) เป็นสมำชิกเกินกว่ำห้ำปีข้ึนไป  
           จ ำนวน 100,000 บำท  
 กำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรตำม (ก)และ(ข) กองทุนเพื่อสวัสดิกำรหรือกำร
สงเครำะห์จะไม่จ่ำยให้กับสมำชิกที่มีกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค ้ำประกันเงินกู้
และมีกำรจ่ำยช ำระหนี้ตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำทขึ้นไป “แต่ให้น ำเงินกองทุนเพื่อ
สวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ มำช ำระหนี้เงินกู้แทน”  

**ให้ยื่นหลักฐำนภำยใน 1 ปี นับแต่วันเสียชีวิต** 
 2. กรณีได้รับบำดเจ็บจ่ำยเงินดังนี้ 
 กรณีสมำชิกได้รับบำดเจ็บให้จ่ำยเงินช่วยเหลือวันละ300บำท 
แต่ไม่เกินปีละ 20,000 บำท 
**ให้ยืน่หลกัฐำนภำยใน 90 วนั นับแต่วันที่เข้ำพักรักษำตวั** 
 สมำชกิสมทบ 
 ผู ้ใดเสียชีวิตหรือได้ร ับบำดเจ็บสำหัสให้มีสิทธิ ได้ร ับเงิน
สงเครำะห์ช่วยเหลือจำกสหกรณ์ตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1. กรณีสมำชิกเสียชีวิตให้จ่ำยเงินช่วยเหลือแก่ทำยำท 
     (ก) เป็นสมำชิกสมทบไม่เกินห้ำปีจ ำนวน 15,000 บำท 
     (ข) เป็นสมำชิกสมทบเกินห้ำปีจ ำนวน  20,000 บำท 

**ให้ยื่นหลักฐำนภำยใน 1 ปี นับแต่วันเสียชีวิต** 
 2.กรณีได้รับบำดเจ็บจ่ำยเงินดังนี้ 
 กรณีสมำชิกได้รับบำดเจ็บให้จ่ำยเงินช่วยเหลือวันละ 100บำท 
แต่ไม่เกินปีละ 10,000 บำท 
**ให้ยืน่หลกัฐำนภำยใน 90 วนั นับแต่วันที่เข้ำพักรักษำตวั** 

2. สวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่  
 โดยจ่ำยครั้งเดียว จ ำนวน 1,000 บำท กรณีบิดำมำรดำเป็น
สมำชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิกำรตำมสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2 คน 

**ให้ยืน่หลกัฐำนภำยใน 120 วัน นับแต่วันคลอดบุตร** 
3. สวัสดิกำรมงคลสมรสของสมำชิก  
 โดยจ่ำยครั ้งเดียว จ ำนวน 1,000 บำท กรณีคู่สมรสเป็น
สมำชิกทั้ง 2 คนให้ขอรับสวัสดิกำรตำมสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2 คน 
**ให้ยืน่หลกัฐำนภำยใน 30 วนั นับแต่วันจดทะเบียนสมรส** 
4. สวัสดิกำรสมำชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ์        
 โดยจ่ำยครั้งเดียว จ ำนวน 1,000  บำท 
**ให้ยื่นหลักฐำนภำยใน 90 วัน หลังจำกอุปสมบทและประกอบ
พิธีเสร็จสิ้น** 
5. สวัสดิกำรกรณีสมำชิกเกษียณอำยุรำชกำร  
 โดยจ่ำยครั้งเดียว จ ำนวน 2,000  บำท 
6. สวัสดิกำรกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 
 บุคคลในครอบครัวเสียชีว ิต เช่น พ่อ แม่ สำมี ภรรยำ      
หรือ บุตร โดยจ่ำยรำยละ จ ำนวน 1,000 บำท 
**ให้ยืน่หลกัฐำนภำยใน 60 วนั นับแต่วันที่ทำยำทเสียชีวติ** 

 
  
  ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทอัตรำดอกเบ้ีย ร้อยละ 6.95  

  
 
 

1. ต้องเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 
2. เข้ำเว็บไซต์สหกรณ์ชื่อ www.yalapolice-coop.com 
3. ใส่รหัสเลขที่สมำชิก   
4. ใส่รหัสผ่ำนด้วยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 
5. หำกเข้ำรหัสประจ ำตัวประชำชนไม่ได้ให้ติดต่อขอรหัสใหม่ที่สหกรณ ์

ดอกเบี้ยเงนิกู้ 

กองทนุสวสัดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ 

ดอกเบีย้เงนิกูท้กุประเภท 

กำรตรวจสอบข้อมูลสมำชกิ 

http://www.yalapolice-coop.com/

