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ข่าวสาร 
ปีที ่37 ฉบบัที ่200 

ประจาํเดอืน กรกฎาคม - สงิหาคม 2563 

สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และสังคม 

ของบรรดาสมาชิก ใหสมาชิกออมทรัพยในรูปแบบของคาหุน และเงินฝาก ใหกูเงินเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน บริการสวัสดิการ 

การสงเคราะหและชวยเหลือทางวิชาการ แกสมาชิกและครอบครัว 

การดำเนินงานภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติ สหกรณ พ.ศ.2542 และภายใตขอบังคับและระเบียบตาง ๆ 

ตลอดจนภายใตการกำกับ ดูแล ของนายทะเบียนสหกรณ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ) กรมสงเสริมสหกรณและ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

หลักเกณฑการสมคัรสมาชิกและสิทธิประโยชนของสมาชิก 
คุณสมบัติสมาชิก  

ประเภทสมาชิกสามัญตองเปนขาราชการประจำการ ลูกจางประจำสังกัดกองทัพเรือ หรือนักเรียนทหารสังกัด

กองทัพเรือ และเปนสมาชิกสมทบตองเปนพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ เทานั้น 

การสมัครเปนสมาชิก  

ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดกอนวันที่ 15 ของทุกเดือน ณ ที่ทำการสหกรณฯ โดยเสียคาธรรมเนียมแรกเขา 

100 บาท โดยหักจากเงินไดรายเดือน ณ ท่ีจาย 
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การสงคาหุน  

โดยหักจากเงินไดรายเดือนอยางนอยอัตราข้ันต่ำท่ีสหกรณกำหนด จะสงเงินคาหุนเปนจำนวนไมนอยกวา 84 เดือน 

 

เงินไดรายเดือน (บาท) 

ถือหุนรายเดือนไมนอยกวา 

จำนวนหุน จำนวนเงิน (บาท) 

ไมเกิน 5,000 10 100 

5,001 – 7,000 20 200 

7,001 – 9,000 30 300 

9,001 – 12,000 40 400 

12,001 – 15,000 50 500 

15,001 – 18,000 60 600 

18,001 – 20,000 70 700 

20,001 ข้ึนไป 100 1,000 

 

สิทธิประโยชนท่ีสมาชิกจะไดรับ 

 เงินปนผล เมื่อสิ้นปรอบบัญชี (31 ธันวาคม) สหกรณฯ จะจายเงินปนผล ตามมูลคาหุนที่ชำระแลว ในอัตรา 

ไมเกินท่ีกำหนดในกฎกระทรวง โดยคำนวณเปนรายเดือนและไดรับการยกเวนภาษีเงินได 

เงินเฉลี่ยคืน เมื่อปรอบบัญชี ทางสหกรณฯ จะจายเงินเฉลี่ยคืนใหตามสวนจำนวนเงินรวมของดอกเบี้ยเงนิกู 

ที่ไดสงใหแกสหกรณฯ ในระหวางป (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) ยกเวนสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ จะไมได 

รับเงินเฉลี่ยคืนในปนั้น ๆ 

สถิติการจายผลตอบแทนใหแกสมาชิก 

 2562 2561 2560 

เงินปนผล (รอยละ) 8.06 8.06 8.10 

เงินเฉล่ียคืน (รอยละ) 14.00 14.75 14.75 

 

 

 

 

 



 

  

3 

 

 

 

 อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ในอัตราท่ีสูงกวา หรือเทียบเทาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ัวไป และ

ไดรับการยกเวนภาษีเงินได 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยรอยละ 3.00 ตอป ตั้งแตวันที่ 1 ก.พ.63 เปนตนไป 

 

 อัตราดอกเบ้ียเงินกู ในอัตราท่ีต่ำกวา หรือเทียบเทาอัตราดอกเบี้ยเงินกูจากสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 

      ประเภทเงินกู   อัตราดอกเบ้ีย 

เงินกูสามัญใชบุคคลค้ำประกัน, เงินกูสามัญใชเงินฝากค้ำประกัน, เงินกูสามัญใชหุนค้ำประกัน       6.00% 

เงินกูสามัญโครงการพิเศษเพ่ิมยอด WSC PLUS       6.00% 

เงินกูสามัญโครงการพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2562       5.00% 

เงินกูสามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ย 3%       3.00% 

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน       6.00% 

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินการศึกษาบุตร และสมาชิก       4.00% 

 

 

 

 

สมาชิกสามัญ

ฝากไม่เกินเดอืนละ 20,000 บาท

ยอดเงินฝากไมเกิน 3.5 ลานบาท

สมาชิกสมทบ

ฝากไมเกินเดือนละ 10,000 บาท

ยอดเงินฝากไมเกิน 1.5 ลานบาท
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ดานสวัสดิการ ไดแก 

 ทุนการศึกษาบุตรประจำป ตั้งแต ระดับอนุบาลถึง ระดับปริญญาตรี และทุนบุตรท่ีตองดูแลเปนพิเศษ 

 เงินสงเคราะหสมาชิก ในกรณีเจ็บปวยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลไมนอยกวา 10 วัน หรือ เสียชีวิต (ยื่นเรื่อง

ภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีเสียชีวิต) 

 เงินสงเคราะหในกรณี บิดา มารดา คูสมรสและบุตรของสมาชิกที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เสียชีวิต (ยื่นเรื่อง 

ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันท่ีเสียชีวิต) 

 เงินสงเคราะหประสบภัยพิบัติตาง ๆ เชน อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย เปนตน 

บริการรับฝากเงินออมทรัพย มีวิธีการฝาก ดังนี ้

- ดวยเงินสด 

- ดวยวิธี Counter Payment 

- ดวยการโอนผาน ธนาคาร 

ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด บัญชีออมทรัพย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี 115-2-00202-6 สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ 

เลขท่ีบัญชี 019-2-16251-9 สาขา พรานนก 

ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี 016-0-09313-9 สาขา สี่แยกบานแขก 
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บริการใหเงินกู 

 ประเภทเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน สมาชิกสามารถกูเงินไดไมเกิน 200,000 บาท ระยะเวลาผอนชำระไมเกิน 12 เดือน 

โดยหักจากเงินรายไดรายเดือนของผูกู ตองมีสมาชิกอยางนอย 1 คน เปนผูค้ำประกัน 

 สามารถกูไดเม่ือเปนสมาชิกครบ 1 เดือน 

ประเภทเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของบุตรหรือสมาชิก สมาชิกสามารถกูเงินไดตามวงเงินที่สหกรณฯ

กำหนด โดยไดรับอัตราดอกเบี้ยต่ำกวาการกูเงินประเภทอื่น ๆ ระยะเวลาการผอนชำระไมเกิน 12 เดือน ตองมีสมาชิก 

อยางนอย 1 คน เปนผูค้ำประกัน และปการศึกษาหนึ่งสามารถกูไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 

 สามารถกูไดเม่ือเปนสมาชิกครบ 1 เดือน 

ประเภทเงินกูสามัญ สมาชิกสามารถกูไดไมเกิน 60 เทาของรายไดรวมกับคาหุนที่ชำระแลวโดยไมจำกัด

วงเงินกูระยะเวลาในการผอนชำระไดไมเกินอายุ 65 ป สูงสุดไมเกิน 180 งวด (15 ป) โดยหักจากเงินไดรายเดือน  

การใชหลักประกันใชสมาชิกเปนผูค้ำประกัน หรือใชหุนท่ีมีอยูค้ำประกันไดไมเกิน รอยละ 90 ของมูลคาหุนท่ีชำระแลว 

หรือใชเงินฝากออมทรัพยค้ำประกันไดไมเกินรอยละ 80 ของเงินฝาก ซึ่งสหกรณฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยไมเกินจาก

กฎหมายกำหนด 

 สามารถกูไดเม่ือเปนสมาชิกครบ 1 เดือน 

การทำหนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชน หรือ ทำพินัยกรรม  

 สมาชิกทานใดที่ยังไมไดทำพินัยกรรมแบบธรรมดา (หนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชน) หรือตองการเปลี่ยนแปลง

ขอมูลเพื่อแตงตั้งผูรับโอนประโยชนใหม ขอใหสมาชิกกรอกแบบฟอรมพินัยกรรมแบบธรรมดา ไดที่สำนักงานสหกรณฯ  

หรือดาวนโหลดแบบฟอรมไดทาง www.wangdermcoop.com ท้ังนี้ เพ่ือสิทธิประโยชนของสมาชิกและครอบครัว 

สหกรณฯ ขยายเวลาเปดใหบริการแกสมาชิกในเวลาพักเท่ียง 

 เวลาทำการ วันจันทร - วันศุกร 0830 – 1630 

 เวลารับ - จายเงิน วันจันทร - วันศุกร 0900 - 1500 
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การทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณออมทรัพยวังเดิมจำกัด 

ขอเรียนใหสมาชิกทุกทานทราบ  สมาชิกทานใดที่ไดทำธุรกรรมทางการเงินกับ สหกรณฯโดยวิธีการโอนเงิน 

ผานธนาคาร เพื่อเขาบัญชีของ สหกรณฯ เมื่อทำธุรกรรมเสร็จเรียบรอยแลวกรุณาสงสำเนาใบโอนเงินหรือหลักฐานการ

โอนเงินอ่ืน ๆ ของธนาคารท่ีสามารถยืนยันและตรวจสอบได พรอมท้ังระบุชื่อ หมายเลขสมาชิกและ เบอรโทรศัพท ใหกับ

สำนักงาน สหกรณฯ หรือโทรสารหมายเลข 0-2465-6362 และ54629 ภายในเวลา 1500 ของวันเดียวกัน เพื่อให 

สหกรณฯ สามารถตรวจสอบไดว าเปนเงินของสมาชิกทานใด และตองการทำธุรกรรมประเภทใด สำหรับกรณี 

ที่สมาชิกมีการโอนเงินและไมสงหลักฐานทางสหกรณฯ จะเก็บเงินไวในชื่อบัญชี “เงินรอตรวจสอบ” เมื่อครบระยะเวลา  

5 ป ไมมีสมาชิกทานใดนำหลักฐานมาแสดง สหกรณฯ จะนำเงินรอตรวจสอบดังกลาว ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ

ประจำป เพ่ือขอโอนเขาเปนทุนสำรอง ตอไป  

เงินกูสามัญโครงการพิเศษ ดอกเบ้ีย 3%  

 ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด  

พ.ศ.2558 ขอ 11 กำหนดใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย และอนุมัติใหเงินกูสามัญแกสมาชิกได

ตามท่ีกำหนดไวในระเบียบนี้ คณะกรรมการดำเนินการจึงไดจดัสรรทุน จำนวน 80,000,000 บาท (แปดสิบลานบาทถวน) 

ไวสำหรับใหสมาชิก ที่มีหุนหรือเงินฝากออมทรัพยกับสหกรณที่ยังไมไดกูเงิน เพื่อสมาชิกจะไดมีโอกาสนำเงินไปใช

ประโยชนในการลงทุน เปนคาใชจายท่ีจำเปนตอการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอ่ืน ๆ จึงไดออกประกาศสหกรณออมทรัพย

วังเดิม จำกัด  เรื่อง เงินกูสามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ย 3% โดยกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑตาง ๆ ดังนี้  
 

 1. โครงการเงินกูสามัญนี้ เรียกวา “เงินกูสามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ย 3%” มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิก

นำเงินไปใชประโยชนในการลงทุน เปนคาใชจายท่ีจำเปนตอการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอ่ืน ๆ มีเง่ือนไขการขอกูเงินตาม

โครงการดังกลาว โดยยื่นเรื่องขอกูได ตั้งแต 1 กันยายน 2563 ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 (รวมระยะเวลา 3 เดือน)  

 2.  จำนวนเงินท่ีขอกูสามารถกูได ดังนี้ 

  2.1 ไมเกินรอยละ 90 (เกาสิบ) ของเงินคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณ 

  2.2 ไมเกินรอยละ 80 (แปดสิบ) ของเงินฝากออมทรัพยท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณ 

  2.3 ไมเกินรอยละ 90 (เกาสิบ) ของเงินคาหุนและไมเกินรอยละ 80 (แปดสิบ) ของเงินฝากออมทรัพย 

ท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณรวมกัน 
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 3. ระยะเวลาในการผอนชำระไมเกิน 120 งวด (10 ป)   

 4. ดอกเบี้ย ในปที่ 1 - 3  อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3 ตอป และปที่ 4 จนถึงกำหนดสิ้นสุดตามสัญญา

เงินกูในอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยของสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด โดยสหกรณฯ 

ไมคิดเงินเฉลี่ยคืนใหกับสมาชิก 

 5. กำหนดเงินเดือน คาจาง บำนาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรับคงเหลือรับสุทธิของผูกูเงิน เม่ือหักหนี้สินตาง ๆ แลว 

จะตองมีเงินเดือนคงเหลือรับสุทธิไมนอยกวารอยละ 30 (สามสิบ) ของเงินเดือน คาจาง บำนาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรับ 

 6. สมาชิกท่ีประสงคจะกูเงินตามโครงการนี้ ณ วันท่ี 1 กันยายน 2563 ตองไมมีหนี้สินคงเหลือกับสหกรณฯ  

 7. ในกรณีที่สมาชิกนำเงินมาชำระคืนกอนกำหนดบางสวนหรือทั้งหมด ภายในระยะเวลา 3 ป  สมาชิก

จะตองเสียคาธรรมเนียมการชำระหนี้กอนครบกำหนดในอัตรารอยละ 2 (สอง) ของเงินตนคงเหลือ 

 8. หลักประกันเงินกูไดแก หุน หรือเงินฝากออมทรัพย หรือหุนและเงินฝากออมทรัพยท่ีผูกูมีอยูในสหกรณฯ 

กรณีใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยเปนหลักประกัน ผูกูตองนำสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพยมาเปนหลักประกันเงินกู  

และยินยอมใหสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด หักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย ในกรณีท่ีผูกูผิดนัด ขาดสงการชำระหนี้

รายเดือน  

 9. หลักฐานประกอบการกูเงิน มีดังนี้ 

  9.1 แบบฟอรมคำขอกูสามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ย 3%  

  9.2 ใบจายเงินเดือนตนฉบับ (สลิปเงินเดือน) ผูกู 

  9.3 สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการของผูกู 

  9.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูกู 

  9.5 สำเนาทะเบียนบานผูกู 

  9.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคูสมรส 

  9.7 สำเนาใบสำคัญการสมรส 

  9.8 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล (ถามี) 

  9.9 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

9.10   สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสหกรณ (กรณีใชเงินฝากค้ำประกัน)  

 

 


