
 

 

 

1) ทุนเรือนหุ้น 

1.1 สมาชิกสามัญ ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์อย่างสม ่าเสมอ โดยช าระทุนเรือนหุ้นเป็นรายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า 

5% ของเงินได้รายเดือน และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และหุ้นสะสมได้ไม่เกินคนละ 

1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

1.2 สมาชิกสมทบ โดยช าระทุนเรือนหุ้นเป็นรายเดือนๆ ละเท่ากัน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และหุ้น

สะสมได้ไม่กินคนละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

2) เงินรับฝาก จากสมาชิก 2 ประเภท คือ    
 

ประเภท เปิดบัญชี
ครั้งแรก 

ฝากต่อ
เดือนครั้ง

ละ 

ฝากสูงสุดไม่
เกินบัญชีละ 

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี 

จ่ายดอกเบี้ย 

เงินฝากออมทรัพย์  1,000.-
บาทข้ึนไป 

1,000-
30,000 

3,000,000.- 2.50% 6 เดือน (1 ก.ค.และ 1 
ม.ค.) 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 50,000.-
บาทข้ึนไป 

10,000-
30,000 

3,000,000.- 2.50% ทุกเดือน (วันที่ 1 ของ
เดือนถัดไป) 

 

3) เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท 

3.1 กู้ฉุกเฉิน   กู้ได้ไม่จ ากัดวงเงิน 

 ผ่อนช าระไม่เกิน 12 งวด 

 อัตราดอกเบี้ย 5.15 ต่อปี 

3.2 กู้สามัญ ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ ไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้าน  

บาทถ้วน) ผ่อนช าระไม่เกิน 240 งวด 

 อัตราดอกเบี้ย 5.65 ต่อปีมีเฉลี่ยคืน หรืออัตราดอกเบี้ย 4.25 ต่อปีกรณีไม่มีเฉลี่ยคืน 
 

***หมายเหตุ ผ่อนช าระแล้วจะต้องเหลือเงินได้สุทธิไม่น้อยกว่า 30% ของเงินได้รายเดือน *** 

 

 

 

 

 

 

บริการของ สอ.อร. 



      

                      
 

1) เกิด  
1.1 รับขวัญทายาท ที่เกิดใหม่ของสมาชิก คนละ 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) 

คุณสมบัติ   เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นสมาชิกที่สหกรณ์ได้รับโอนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

  ไม่เคยผิดระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ เกี่ยวกับการส่งสะสมรายเดือน เงินงวดช าระหนี้ ในฐานะ

ผู้กู้และผู้ค ้าประกน ก่อนมีทายาทไม่น้อยกว่า 1 ปี 

  กรณีสามี และภรรยาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ได้รับสวัสดิการนี้เพียงคนเดียว 

หลักฐาน  หนังสือรับรองของทางราชการการหมายประวัติจากนายทหารก าลังพลของหน่วยงานต้นสังกัด

 จ านวน 1 ฉบับ 

ส าเนาสูติบัตร  จ านวน  1  ฉบับ 

  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน  1  ฉบับ 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ 

*** หมายเหตุ ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่คลอด *** 

1.2 ทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิกที่มีบุตรเป็นเด็กพิเศษ คนละ 1,000.- บาทต่อปี (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

คุณสมบัติ  เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นสมาชิกที่สหกรณ์ได้รับโอนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

  ไม่เคยผิดระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

  กรณีสามี และภรรยาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ได้รับสวัสดิการนี้เพียงคนเดียว 

คุณสมบัติของบุตรสมาชิกที่เป็นเด็กพิเศษ -    ต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก 

- ต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และมีสถานภาพเป็นโสด 

หลักฐาน  ส าเนาเอกสารทางราชการที่แสดงความเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก    

  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือส าเนาบัตรผู้พิการ 

ส าเนาสูติบัตร  จ านวน  1  ฉบับ 

  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน  1  ฉบับ 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ 

2) แก่ 
2.1 มอบเป็นของที่ระลึกส าหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือพ้นจากราชการ  

 สอ.อร. จะมอบของที่ระลึกให้เป็นทุนเรือนหุ้นแก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ในวันที่ 5 ตุลาคมของปีที่เกษียณอายุราชการ หรือภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ที่สหกรณ์ได้รับค าสั่ง

ของสมาชิกซ่ึงพ้นจากราชการ 

คุณสมบัติ    ครบเกษียณอายุราชการ หรือ 

  ลาออกจากราชการ 

  ไม่เคยขาดส่งเงินค่าหุ้นในระหว่างที่เป็นสมาชิกเกินกว่า 3 งวด 

สวัสดิการที่ สอ.อร. มอบให้แก่สมาชิก 



หลักเกณฑ์   การมอบของที่ระลึกแก่สมาชิกท่ีพ้นจากราชการ ดังต่อไปนี้  

    

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก (ปี) จ านวนเงิน (บาท) 

ตั้งแต่   5  ปีขึ้นไป 500.-  บาท 
ตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป 1,000.-  บาท 

ตั้งแต่  15  ปีขึ้นไป 1,500.-  บาท 

ตั้งแต่  20  ปีขึ้นไป 2,000.-  บาท 
ตั้งแต่  25  ปีขึ้นไป 4,000.-  บาท 

ตั้งแต่  30  ปีขึ้นไป 6,000.-  บาท 

ตั้งแต่  35  ปีขึ้นไป 8,000.-  บาท 
ตั้งแต่  40  ปีขึ้นไป  10,000.-  บาท  

 

2.2 เกื้อกูลสมาชิกอาวุโส  สอ.อร. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับ สอ.อร. ไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

นับถึงเดือนเกิดของสมาชิกอาวุโสที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป ในวันสิ้นเดือนของเดือนเกิดของสมาชิก  

หลักเกณฑ์  การจ่ายเงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ดังนี้ 

                     สมาชิกอาวุโส ที่เป็นสมาชิกครบ          10   ปี         รายละ 1,000.- บาทต่อปี 

สมาชิกอาวุโส ที่เป็นสมาชิกมากกว่า    10-20   ปี         รายละ 1,200.- บาทต่อปี 

                     สมาชิกอาวุโส ที่เป็นสมาชิกมากกว่า      20  ปีขึ้นไป   รายละ 1,500.- บาทต่อปี 
 

3) เจ็บ 
3.1 ค่ารักษาพยาบาล สมาชิกที่เข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในไม่น้อยกว่า 3 คืน เบิกได้ในอัตราคืนละ 300. - บาท 

และไม่เกิน 15 คืน รวมกันแล้วแต่ละครั้งไม่เกิน 4,500.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 

และมีระยะเวลาห่างกันแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 30 วันที่สมาชิกเข้ารับการรักษาพยาบาล 

หลักฐาน   

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 

 - ส าเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล  

*** หมายเหตุ ขอรับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล *** 

3.2 เป็นค่ายา ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าวัคซีนเฉพาะไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์ 

(สอ.อร.สนับสนุนค่าวัคซีนให้กับสมาชิก 200.-บาท) ซึ่งไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ รวมกันแล้วไม่เกิน 

3,000.- บาทต่อปี (สามพันบาทถ้วน)  

หลักฐาน   

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 

 - ส าเนาใบเสร็จรับเงิน  

 

 



4) ตาย    

4.1 สมาชิกถึงแก่กรรม จะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตราที่ก าหนด ดังนี้          

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก (ปี) จ านวนเงิน (บาท) 

ตั้งแต่   1   ปี             3,000.-  บาท 

ตั้งแต่   4   ปีขึ้นไป      5,000.-  บาท 
ตั้งแต่   7   ปีขึ้นไป      7,000.-  บาท 

ตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป     9,000.-  บาท 

ตั้งแต่  14  ปีขึ้นไป  11,000.-  บาท 
ตั้งแต่  17  ปีขึ้นไป  13,000.-  บาท 

ตั้งแต่  20  ปีขึ้นไป 15,000.-  บาท 
 

4.2 คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม ได้รับเงินสงเคราะห์กึ่งหนึ่งที่สมาชิกได้รับ 

4.3 บิดา มารดา และบุตรของสมาชิกถึงแก่กรรม ได้รับเงินสงเคราะห์หนึ่งในสี่ที่สมาชิกได้รับ 

หลักฐาน  

- ส าเนาใบมรณบัตร    จ านวน  1  ฉบับ 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัว  จ านวน  1  ฉบับ 

- ส าเนาทะเบียนสมรส  จ านวน  1  ฉบับ 

*** หมายเหตุ ขอรับเงินสงเคราะห์ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม และกรณีการเสียชีวิต หากมี

ทายาทตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเป็นสมาชิก สอ.อร. ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียงคนเดียว*** 

5) ภัยพิบัติ : อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินไหว 

บ้านพักอาศัยของสมาชิก ได้รับการสงเคราะห์รายละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

บ้านพักอาศัยซึ่งสมาชิกอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ญาติพี่น้อง หรือเช่าอาศัย ให้ได้รับการสงเคราะห์รายละไม่เกิน 

5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

คุณสมบัติ  

  ไม่เคยผิดระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ เกี่ยวกับการส่งสะสมรายเดือน เงินงวดช าระหนี้ ในฐานะ

ผู้กู้และผู้ค ้าประกน ก่อนการขอรับความช่วยเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

  กรณีสามี และภรรยาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ได้รับสวัสดิการนี้เพียงคนเดียว 

 

 

- 4    ป ี

- 10  ปี 

- 14  ปี 
- 17  ปี 

- 20  ปี 

- 7    ป ี



 

6) ทุนการศึกษา  :  ทุนเพ่ือการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิก 

6.1 ทุนการศึกษาดี (ผลการเรียนต้องได้ระดับ 3 ขึ้นไป) 

ส าเร็จการศึกษาชั้น ป.6 ศึกษาต่อชั้น ม.1        จ่ายให้ทุนละ  4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.1 ศึกษาต่อชั้น ม.4        จ่ายให้ทุนละ  5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ศึกษาต่อชั้นอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จ่ายให้ทุนละ 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) 

6.2 ทุนส่งเสริมการศึกษา  

ส าเร็จการศึกษาชั้น ป.6 ศึกษาต่อชั้น ม.1        จ่ายให้ทุนละ  2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) 

ส าเร็จการสึกษาชั้น ม.1 ศึกษาต่อชั้น ม.4        จ่ายให้ทุนละ  2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ส าเร็จการสึกษาชั้น ม.6 ศึกษาต่อชั้นอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จ่ายให้ทุนละ 3,000- บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 

คุณสมบัตขิองผู้ท่ีจะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา  

  ต้องมีสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ สอ.อร. มาแล้วไม่ต ่ากว่า 1 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ออกประกาศให้

เสนอขอรับทุน 

 

 

 

 


