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 ทรงจุติจากฟ้า มาสูโ่ลกทรงดบัโศก   คลายทุกข์  ราษฎร์สุขสนัต ์
ประดุจเทพ เทวา องค์ราชัน    นิจนิรันดร์ สถิตใน หัวใจชน 
 ทศพิธราชธรรม น าครองราชย ์   ทรงประกาศ บ ารุงสุข  ทุกแห่งหน 
น  าพระทยั ใสพิสุทธิ์ ดุจสายชล   ทรงเปี่ยมล้น   พระเมตตา และปราณ ี
 ทรงปราดเปรื่อง เชี่ยวชาญ ในการรบ  ศึกษาครบ หลายวชิา  สง่าศรี 
ทรงรอบรู้ ศาสตร์ศิลป ปิ่นกว ี    พระบารมี  เกริกไกร  ในโลกา 
 ทรงตามรอย พระบาท เสด็จพ่อ   ทรงสานต่อ โครงการ อันก้าวหน้า 
ทรงมุ่งมั่น ทรงงาน ผ่านประชา    ปรารถนา ความร่มเย็น เป็นส าคัญ 
 ยี่สิบแปด กรกฎา มหาสมัย    ชนชาวไทย ภักดี มิแปรผนั 
ถวายพระพร องค์จักรี สุดชีวนิ    บังคมคัล ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ 

 

     ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
       ข้าพระพุทธเจ้า  
 คณะกรรมการด าเนินการ ทีป่รึกษา  เจ้าหน้าที่  และสมาชิก  
         สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จ ากัด 

                   ประพันธโ์ดย 
             เรือโท สมนึก  พุฒซ้อน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

ปีท่ี  ๖5  ฉบับที่ ๒  ประจ ำเดือน พฤษภำคม – กรกฎำคม ๒๕๖4 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 

มิไดมุ้่งหวงัก ำไรสงูสดุ      แต่เพ่ือประโยชนส์งูสดุของสมำชิก 



 ๒ 

 
 
 

   การให้กู้เงินแก่สมาชิกมี 3 ประเภทดังน้ี  (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564) 
ก. เงินกู้ประเภทฉุกเฉิน 

 

                หลักเกณฑ์ 

 ประเภทสมาชิก 
เดิม ใหม่ หมายเหตุ 

1. สมาชิก 
1.1 วงเงินกู้ยืม (บาท) 
1.2 ระยะเวลาการส่ง (งวด) 
1.3 กู้ยืมใหม่ (ส่งแล้ว......เดือน) 
1.4 อัตราดอกเบี ยต่อปี (%) 

 
100,000 

12 
6 

6.00 

 
ไม่จ ากัดวงเงนิ 

12 
1 

5.15 

- ไม่มีเฉลี่ยคืน 
 - เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ  
  มากกว่า 30% 

2. พนักงานราชการ 
2.1 วงเงินกู้ยืม (บาท) 
2.2 ระยะเวลาการส่ง (งวด) 
2.3 กู้ยืมใหม่ (ส่งแล้ว......เดือน) 
2.4 อัตราดอกเบี ยต่อปี (%) 

 
0.5 เท่าของเงินได้รายเดือน 

6 
6 

6.00 

 

เท่ากับเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกินทุนเรือนหุ้น 
12 
1 

5.15 

- ไม่มีเฉลี่ยคืน 
 - เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ  
  มากกว่า 30% 

หมายเหตุ  รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ สอ.อร. (กรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ฝา่ยสนิเชื่อ สอ.อร. โทร 54194 , 53196)  
 

ข. เงินกู้สามัญ  
- ใช้บุคคลค้ าประกัน 

 

                หลักเกณฑ์ 

 ประเภทสมาชิก 
เดิม ใหม่ หมายเหตุ 

1. สมาชิก 
1.1 วงเงินกู้ยืม (บาท) 

 
1.2 ระยะเวลาการส่ง (งวด) 
1.3 กู้ยืมใหม่ (ส่งแล้ว......เดือน) 
1.4 อัตราดอกเบี ยต่อปี (%) 

 
60 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่

ไม่เกิน 1,500,000 
180/ถึงอายุไม่เกิน 60 ป ี

12 
6.00 

 
70 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่

ไม่เกิน 4,000,000 
240/ถึงอายุไม่เกิน 65 ป ี

4 
5.65 

- มีเฉลี่ยคืน 
 - เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ  
  มากกว่า 30% 

2. สมาชิกสมทบ 
2.1 วงเงินกู้ยืม (บาท) 
2.2 อัตราดอกเบี ยต่อปี (%) 

 
90% ของทุนเรือนหุ้น+เงินฝาก 

6.00 

 
90% ของทุนเรือนหุ้น+เงินฝาก 

5.65 

 

  - มีเฉลีย่คืน  

ประเภท / กลุ่มงาน เทคนิค บริการ  

3. พนักงานราชการ 
3.1 อายุสัญญาจา้ง (ปี) 
3.2 วงเงินกู้ยืม (บาท) 
3.3 ระยะเวลาส่งคืน (เดือน) 
3.4 ผู้ค  าประกนั (สมาชิก) 
3.5 อัตราดอกเบี ยต่อปี (%) 

 
4 

200,000 
อายุสัญญาจา้งคงเหลือ 

2 
6.00 

 
1 

1.5 เท่าของวงเงินหุ้น+เงินฝาก 
อายุสัญญาจา้งคงเหลือ 

2 
5.65 

- มีเฉลี่ยคืน 
- เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ  
  มากกว่า 30% 

สรุปหลักเกณฑ์การใหกู้้เงนิแก่สมาชิกของ สอ.อร.  



 ๓ 

-  ใช้วงเงินทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากออมทรัพย์ค้ าประกัน 
                หลักเกณฑ์ 

 ประเภทสมาชิก 
เดิม ใหม่ หมายเหตุ 

1. สมาชิก 
1.1 วงเงินกู้ยืม (บาท) 
1.2 ระยะเวลาการส่ง (งวด) 
1.3 กู้ยืมใหม่ (ส่งแล้ว......เดือน) 
1.4 อัตราดอกเบี ยต่อปี (%) 

 
90% ของทุนเรือนหุ้น+เงินฝาก

180 
         

6.00 

 
90% ของทุนเรือนหุ้น+เงินฝาก 

240/ถึงอายุไม่เกิน 65 ป ี
4 

5.65 

 
- มีเฉลี่ยคืน 
- เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ  
  มากกว่า 30% 
 

1.5 วงเงินกู้ยืม (บาท) 90% ของทุนเรือนหุ้น+เงินฝาก
4.75 

90% ของทุนเรือนหุ้น+เงินฝาก
4.25 

- ไม่มีเฉลี่ยคืน 
- สมาชิกต้องไม่มหีนี กับ สอ.อร. 

2. พนักงานราชการ 
2.1 อายุสัญญาจา้ง (ปี) 
2.2 วงเงินกู้ยืม (บาท) 
2.3 ระยะเวลาส่งคืน (เดือน) 
2.4 ผู้ค  าประกนั (สมาชิก) 
2.5 อัตราดอกเบี ยต่อปี (%) 

 

2.6 อัตราดอกเบี ยต่อปี (%) 

 
4 

90% ของทุนเรือนหุ้น+เงินฝาก
อายุสัญญาจา้งคงเหลือ 

1 
4.75 

 

1 
90% ของทุนเรือนหุ้น+เงินฝาก 

อายุสัญญาจา้งคงเหลือ 
1 

4.75 

 

- มีเฉลี่ยคืน 
- เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ  
  มากกว่า 30% 
 

4.75 4.25 - ไม่มีเฉลี่ยคืน 
- สมาชิกต้องไม่มหีนี กับ สอ.อร. 

หมายเหตุ  รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ สอ.อร. (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝา่ยสนิเชื่อ สอ.อร. โทร 54269, 54194 , 53196) 

 
ค. เงินกู้พิเศษ 

 

                หลักเกณฑ์ 

 ประเภทสมาชิก 
เดิม ใหม่ หมายเหตุ 

1. วงเงินกู้ยืม (บาท) 
2. ระยะเวลากาส่ง (งวด) 
3. อัตราดอกเบี ย (%) 

 

10,000,000 
360/ถึงอายุไม่เกิน 65 ป ี

4.25 

10,000,000 
360/ถึงอายุไม่เกิน 75 ป ี

3 ปีแรก 4.00% 
ปีต่อไป 4.00%+กนง. 

- ไม่มีเฉลี่ยคืน 
 - เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ  
  มากกว่า 30% 
 - ได้รับสิทธิ ยกเว้นภาษ ี

หมายเหตุ  รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ สอ.อร. (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝา่ยสนิเชื่อ สอ.อร. โทร 54269, 54194 , 53196) 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔ 

 

(ตั้งแต่ 1 มถิุนายน 2564) 
                อัตราดอกเบี้ย 

 ประเภทเงินฝาก 
เดิม ใหม ่ เงื่อนไข 

1. ออมทรัพย์ (%) 
 

2.75 
 
 
 

2.50 
 

 

- ฝาก/ถอนขั นต่ า 100 บาท  
  (ต้องมียอดคงเหลือในบัญชี 1,000 บาท) 
- ฝากสูงสุดไม่เกินเดือนละ 30,000/เดือน 
- ยอดเงินฝากสะสมสงูสุดไม่เกิน  3,000,000 บาท 

2. ออมทรัพย์ พิเศษ (%) 
     

2.75 2.50 

 

- ฝาก/ถอนขั นต่ า 10,00 บาท  
  (ต้องมียอดคงเหลือในบัญชี 10,000 บาท) 
- ฝากสูงสุดไม่เกินเดือนละ 30,000/เดือน 
- ยอดเงินฝากสะสมสงูสุดไม่เกิน  3,000,000 บาท 

 

ประกาศ 
แนวทางปฏิบัติการติดต่อสหกรณอ์อมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ  จ ากัด 

 ด้วย สหกรณ์ได้เห็นถึงความส าคัญด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของสมาชิกผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อท าธุรกรรม 
กับสหกรณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น เพ่ือความสะดวกในการติดต่อกับสหกรณ์และ
ความปลอดภัยด้านสุขภาพของสมาชิกผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อท าธุรกรรม ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือ กรุณาปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 ตรวจวัดอุณหภูมิ สมาชิกผู้เข้ามารับบริการก่อนเข้าส านักงานทุกคร้ัง  โดยอุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 
องศาเซลเซียส  ล้างมือทุกคร้ังและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างเข้ารับบริการ  

 สหกรณ์ขออนุญาตจ ากัดพ้ืนที่ในการติดต่อท าธุรกรรม  โดยให้ย่ืนเอกสาร 
 ใส่กล่อง/ตะกร้ารับเอกสาร บริเวณที่จัดเตรียมไว้  

 การเข้ารับบริการ ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 

 การท าธุรกรรมทางการเงิน (ช าระเงินกู้ ช าระหุ้น) ให้ด าเนินการผ่านระบบ Internet Banking 
หรือติดต่อ เจ้าหน้าทีห่น่วย หมายเลขโทรศัพท์ 024754194, 024753196 

 การท าธุรกรรมด้านเงินฝาก ให้ด าเนินการผ่านระบบ Internet Banking หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เงินฝาก 
 หมายเลขโทรศัพท์ 024754145 หรือ ID Line : ip.pook 

 กรณีมีความจ าเป็นต้องการยื่นค าร้องต่างๆ ให้สมาชิกแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วย หรือ 
ฝากเบอร์โทรศัพทไ์ว้ใน Line สอ.อร. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ  ID Line  สอ.อร. @dockyard_coop 

 ติดต่อเจ้าหน้าที่ สอ.อร.  ฝ่ายเงินกู้  โทร. 54269   ฝ่ายสินเชื่อ  54194, 53196   ฝ่ายบัญชี-การเงิน  54145   ฝ่ายธุรการ  54059    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สอ.อร.  ปีท่ี ๖5  ฉบับท่ี  ๒  ประจ าเดือน  พฤษภาคม – กรกฎาคม  ๒๕๖4 

Web: www.dockcoop.com  Email: Coop.save@gmail.com 
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมอูท่หารเรอื  จ ากัด 

เลขที่ ๒ ถนนอรณุอมรนิทร์ แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  ๑๐๗๐๐ 
โทร. ๐๒ ๔๗๕๔๑๔๕ , ๐๒ ๔๗๕๔๑๙๔ , ๐๒ ๔๗๕๔๐๕๙ ,02 4754269 

ID Line  :  @dockyard_coop 

เงินฝากของสมาชิก สอ.อร.  

mailto:Coop.save@gmail.com

