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คุณสมบัติสมาชิกผูขอรับทุน 

1. เปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

2. เปนสมาชิกติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันประกาศ (เปนสมาชิกกอนวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ซ่ึงมีเลขทะเบียน

สมาชิกไมเกินหมายเลข 25873) 

3. สามีและหรือภรรยามีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรคนเดียวกันไดเพียง 1 ทุนเทานั้น  

4. มีบุตรท่ีกำลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชนท่ีทางราชการรับรอง และเปน

สถานศึกษาภายในประเทศ ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) หรือมีบุตรท่ีตองดูแลเปนพิเศษ ท้ังนี้ไมรวม 

ถึงบุตรบุญธรรม  

5. ตองไมเปนผูท่ีไดรับทุนการศึกษาของบุตร จากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ในปท่ีแลว ยกเวนทุนบุตรท่ีตองดูแลเปนพิเศษ 

การพิจารณาจัดสรรจำนวนทุนการศึกษาแตละระดับการศึกษา จะใชวิธีคิดคำนวณเทียบสัดสวนท่ีสมาชิกขอรับทุนการศึกษา 

แตละระดับการศึกษาในปนั้น  หลังจากท่ีจัดสรรทุนสำหรับบุตรท่ีตองดูแลเปนพิเศษออกแลว โดยใหจำแนกจำนวนเงินในแตละระดบัดังนี้ 

  1. ประเภททุนเรียนดี 

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ  4,000 บาท 

  - ระดับอาชีวศึกษา (หรือเทียบเทา) ทุนละ 4,500 บาท 

  - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุนละ 5,000 บาท 

  2. ประเภททุนสงเสริมการศึกษา 

  - ระดับอนุบาล  ทุนละ  2,500   บาท 

  - ระดับประถมศึกษา  ทุนละ 2,500 บาท 

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ทุนละ 3,00 บาท 

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000 บาท 

  - ระดับอาชีวศึกษา (หรือเทียบเทา) ทุนละ 3,500 บาท 

  - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุนละ 4,000 บาท 

  3. ประเภททุนสำหรับบุตรท่ีตองดูแลเปนพิเศษ ทุนละ 3,000 บาท 
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การสมัครขอรับทุน 

สมาชิกท่ีประสงคจะขอรับทุนการศึกษาประจำป 2564 ใหยื่นใบสมัครตามแบบทายประกาศนี้ ท่ีสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

ตั้งแตวันประกาศจนถึง วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 หากพนกำหนดนี้แลว สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด จะไมรับพิจารณาไมวากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

การตัดสินและกำหนดวันมอบทุน 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด จะเปนผูพิจารณาใหทุนการศึกษาประจำป 2564 และ 

จะประกาศผลการตัดสินใหทราบภายใน วันท่ี 30 กันยายน 2564 สำหรบักำหนดการมอบทุนการศึกษาจะประกาศใหทราบภายหลัง 

 

เงินกูส้ามญัโครงการพเิศษ 30 เท่าเราชว่ยกนั 

 
การใหเ้งินก ูแ้กส่มาชิก 

การดําเนินโครงการฯ 
 ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม – 30 ธนัวาคม 2564 

 วงเงนิใหกู จำนวน 100 ลานบาท 

 มีวัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกนำเงินไปใชประโยชนในการลงทุน เปนคาใชจายที่จำเปน 

ตอการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่น ๆ 

 ขาราชการประจำการ/ลูกจางประจำ และเจาหนาที่สหกรณฯ กูไดไมเกิน 30 เทาของเงินเดือนเต็ม 

รวมเงินเพิ่มอื่น ๆ (ตามระเบียบสหกรณฯ) ไมรวมคาหุนสะสม หรือไมเกินรอยละ 90 ของคาหุน

สะสม หรือไมเกินรอยละ 80 ของเงินฝากออมทรัพยที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ 

 ขาราชการบำนาญกูไดไมเกินรอยละ 90 ของคาหุนสะสม หรือไมเกินรอยละ 80 ของเงินฝาก 

ออมทรัพยที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ  

 สมาชิกที่มีเงินกูประเภทอื่น ๆ กับสหกรณฯ อยูกอนแลว สามารถกูเงินตามโครงการนี้เพิ่มเติมได

  

 

ดอกเบ้ีย 

5.50 ตอป 

โดยได้รับเฉล่ียคืน 
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 เงินกู้สามญัโครงการพิเศษ ดอกเบี้ยตำ่ 3% 

การดําเนินโครงการฯ 
 ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม – 30 ธนัวาคม 2564 

 วงเงนิใหกู จำนวน 100 ลานบาท 

 มีวัตถุประสงค เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือนำเงินไปใชประโยชนในการลงทุน หรือเปน 

       คาใชจายที่จำเปนตอการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สิน 

จำนวนเงินท่ีสมาชิกขอกูได ดังน้ี 

 ไมเกินรอยละ 90 ของคาหุนสะสม  

 ไมเกินรอยละ 80 ของเงินฝากออมทรัพยที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ 

 ไมเกินรอยละ 90 ของคาหุนสะสม และไมเกินรอยละ 80 ของเงินฝากออมทรัพย 

               ที่สมาชิกมีอยูในสหกรณนำมารวมกัน  

**ท้ังน้ีตองไมมีหน้ีสินเงินกูทุกประเภทคงเหลือกับสหกรณฯ มาแลว 3 เดือนนับจากวันท่ียื่นกู 

 ระยะเวลาในการผอนชำระ ใหผูกูสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือนพรอมดอกเบ้ียเทากันทุกเดือน 

(เวนงวดสุดทาย) เปนจำนวนกี่งวดสุดแลวแต แตตองไมเกินเกณฑ ตามที่กำหนดไวดังนี ้

 ขาราชการประจำการ ผอนชำระไดไมเกินอายุ 65 ป หรือไมเกิน 120 งวด (10 ป) สุดแต

อะไรจะถึงกำหนดกอนกัน 

 ลูกจางประจำ หรือเจาหนาที่สหกรณฯ ผอนชำระไดไมเกินอายุ 60 ป หรือไมเกิน 120 งวด 

(10 ป)  สุดแตอะไรจะถึงกำหนดกอนกัน 

 ขาราชการบำนาญ ผอนชำระไดไมเกิน 120 งวด (10 ป) 

 สมาชิกสามารถนำเงินมาชำระคืนกอนครบกำหนดได โดยสหกรณฯ ไมคิดคาธรรมเนียม 

 

 ดอกเบีย้ 

3.00% ต่อปี 
โดยไดร้บัเฉลีย่คนื 
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การดําเนินโครงการฯ 
 ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม – 30 สงิหาคม 2564 

 วงเงินใหกู จำนวน 30 ลานบาท 

 มีวัตถุประสงค เพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 

 ขาราชการประจำการ/ลูกจางประจำ และเจาหนาที่สหกรณฯ กูไดไมเกิน 300,000 บาท  

 ขาราชการบำนาญกูไดไมเกินรอยละ 90 ของคาหุนสะสม หรือไมเกินรอยละ 80 ของเงินฝาก 

ออมทรัพยที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ สูงสุดไมเกิน 300,000 บาท 

 สมาชิกที่มีเงินกูประเภทอื่น ๆ กับสหกรณฯ อยูกอนแลว สามารถกูเงินตามโครงการนี้เพิ่มเติมได 

 ระยะเวลาในการผอนชำระ ใหผูกูสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือนพรอมดอกเบ้ียเทากันทุกเดือน  

(เวนงวดสุดทาย) เปนจำนวนกี่งวดสุดแลวแต แตตองไมเกิน 36 งวด (3 ป) ซ่ึงสมาชิกสามารถ 

นำเงินมาชำระคืนกอนครบกำหนดได โดยสหกรณฯ ไมคิดคาธรรมเนียม ทั้งนี้สมาชิกจะไม

สามารถกูเงินโครงการนี้เพื่อ Refinance หรือชำระหนีเ้ดิมของสหกรณฯ ได 

การพิจารณากูเงินตามโครงการน้ี มีเง่ือนไขดังน้ี 

 เงินเดือนคงเหลือรับสุทธิไมนอยกวารอยละ 30 ของเงินเดือน คาจาง บำนาญ หรือเงินอื่นใดที่ไดรับ 

 หากเงินเดือนคงเหลือรับสุทธิไมถึงรอยละ 30 ของเงินเดือน คาจาง บำนาญ ใหผูกูแสดงหลักฐาน

การมีรายไดพิเศษเพิ่มเติม โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานตนสังกัด แตทั้งนี้รายไดรวมทั้งสิ้นกอน

กูเงินตองไมนอยกวารอยละ 20 ของเงินเดือน คาจาง บำนาญ 

 เม่ือกูเงินตามโครงการนี้แลว ผูกูตองมีเงินเดือนคงเหลือรับสุทธิไมนอยกวารอยละ 20 ของเงินได 

รายเดือน 

 สมาชิกตองเปนผูไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

โดยมีเอกสารชี้แจงมาแสดงตอสหกรณฯ 

 

เงินก ูส้ามญัโครงการพิเศษ  

รว่มใจตา้นภยัโควิด-19 

 ดอกเบ้ีย 
2.75% ต่อปี 

โดยได้รับเฉล่ียคืน 
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อัตราดอกเบ้ียเงนิฝากออมทรัพย์ 

ประเภทเงนิฝาก ดอกเบี้ยเงนิฝาก 

เงินฝากออมทรัพย 2.75 

สมาชิกสามัญ ฝากไมเกินเดือนละ 20,000 บาท ยอดเงินฝากไมเกิน 3.5 ลานบาท 

สมาชิกสมทบ ฝากไมเกินเดือนละ 10,000 บาท ยอดเงินฝากไมเกิน 1.5 ลานบาท 

 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 

ประเภทเงนิกู้ ดอกเบี้ยเงนิกู้ 

เงินกูสามัญ 5.50 

เงินกูฉุกเฉิน 5.50 

เงินกูฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาบุตร และสมาชิก 3.75 

เงินกูสามัญโครงการพิเศษ เพ่ิมยอด (WSC PLUS) โดยไมไดรับเฉลี่ยคืน 

(ระยะเวลาโครงการ 31 พ.ค.64 - 31 ส.ค.64) 
5.50 

 

เงินกูสามัญโครงการพิเศษ 30 เทาเราชวนกัน โดยไดรับเฉลี่ยคืน 

(ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค.64 - 30 ธ.ค.64) 
5.50 

เงินกูสามัญโครงการพิเศษ ดอกเบ้ียต่ำ 3% โดยไดรับเฉลี่ยคืน 

(ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค.64 - 30 ธ.ค.64) 
3.00 

เงินกูสามัญโครงการพิเศษ รวมใจตานภัยโควิด-19 โดยไดรับเฉลี่ยคืน 

(ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค.64 - 31 ส.ค.64) 
2.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 6 - 

     บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ช่ือบัญชี 

“สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด” 

ธนาคาร บัญชีเลขท่ี 

            ทหารไทยธนชาต สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ 115-2-00202-6 

            ทหารไทยธนชาต สาขา พรานนก 019-2-16251-9 

            กรุงไทย สาขา สี่แยกบานแขก 016-0-09313-9 

 

การใหส้วสัดกิารแกส่มาชกิ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 หมายเหตุ  การฝากเงินนี้ หลังจากสมาชิกโอนเงินเขาบัญชีสหกรณแลว กรุณาสงหลักฐานการโอนเงินมาที่ ID ไลน  

ฝายการเงิน WSC.098 FAX: 54629 โทร.53056 โดยระบุเลขที่บัญชี ชื่อบัญชีที่ตองการฝากเงินของสมาชิกที่มีอยูกับสหกรณฯ  

เบอรโทรศัพทที่สะดวกในการติดตอกลับ 

 หากสมาชิกแจงการโอนเงินมากอนเวลา 1500 เจาหนาที่จะนำเงินของสมาชิกเขาในบัญชีภายในวันนั้น กรณีโอนหลังเวลา

ระบุไวสหกรณจะนำเงินของทานเขาบัญชีในวันถัดไป 

 

 

1. ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษา รวมให้
ทุนแก่บุตรสมาชิกท่ีต้องดูแลเป็นพิเศษ 

2. เงินสงเคราะห์สมาชิก ในกรณีเจ็บป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเกนิกว่า 10 วัน 

3. เงินสงเคราะห์กรณีตัวสมาชิก บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกท่ียังไม่
บรรลุนิติภาวะเสียชีวิต (ย่ืนขอรับเงินสงเคราะห์ภายใน 90 วัน นับแต่วันเสียชีวิต) 

4. เงินสงเคราะห์เม่ือประสบภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย 

การทําหนงัสือแต่งตัง้ผ ูร้บัโอนประโยชน ์หรือ ทําพินยักรรม  

 สมาชิกทานใดที่ยังไมไดทำพินัยกรรมแบบธรรมดา (หนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชน) 

หรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลเพื่อแตงตั้งผูรับโอนประโยชนใหม ขอใหสมาชิกกรอก

แบบฟอรมพินัยกรรมแบบธรรมดา ไดที่สำนักงานสหกรณฯ หรือดาวนโหลดแบบฟอรมไดทาง 

www.wangdermcoop.com ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชนของสมาชิกและครอบครัว 
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ผลการดำเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

รายการ / Item 2562/2019 2563/2020 พ.ค.2564/2021 

จำนวนสมาชิก (ราย) / Membership 15,333 14,969 15,330 

- สมาชิกสามัญ / Ordinary members 15,083 14,750 15,069 

- สมาชิกสมทบ / associate members 250 219 261 

หนวย :บาท 

1. สินทรัพยรวม / Total Assets 9,473,925,271.74 9,776,584,494.67 9,658,913,586.28 

1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 55,0897,635.22 1,074,424,850.95 1,103,039,900.04 

1.2 เงินลงทุน - สุทธิ 370,178,000.00 35,178,000.00 10,178,000.00 

1.3 เงินกูยืม - สุทธิ 8,536,955,592.27 8,642,237,961.40 8,517,391,143.40 

1.4 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 307,707.15 349,810.35 597,483.19 

1.5 สินทรัพยไมมีตัวตน 448,696.16 4,016,623.37 4,016,623.37 

1.6 สินทรัพยอ่ืน 11,099,372.94 20,377,248.60 23,690,436.28 

2. หนี้สินรวม / Total Liabilities 5,287,033,523.07 5,387,883,919.64 5,386,962,972.03 

2.1 เงินรับฝาก 5,265,865,074.19 5,366,301,770.86 5,299,975,159.33 

2.2 หนี้สินอ่ืน 21,168,448.88 21,582,148.78 86,987,812.70 

3. ทุนของสหกรณ / Capital 4,186,891,748.67 43,88,700,575.03 4,272,950,614.25 

3.1 ทุนเรือนหุน 3,345,711,570.00 3,550,706,220.00 3,621,770,570.00 

3.2 ทุนสำรอง 423,398,873.92 463,070,475.39 498,229,996.51 

3.3 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ 21,764,240.03 23,003,059.28 28,489,527.34 

3.4 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 396,017,064.72 351,920,820.36 123,460,520.40 

 

ช่องทางการติดต่อส่ือสารออนไลนก์บัสหกรณ ์
เว็บไซต ์   www.wangdermcoop.com 
เฟซบ ุ๊ก   สหกรณอ์อมทรพัยว์งัเดิม จํากดั 
ไลน ์    @wangdermcoop 

อีเมล    wsc.navy@gmail.com 

ไลนฝ่์ายการเงิน  wsc.098 

ไลนฝ่์ายสินเช่ือ  wsc.53057 
 

http://www.wangdermcoop.com/
mailto:wsc.navy@gmail.com
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หมายเลขโทรศพัท ์สหกรณอ์อมทรพัยว์งัเดิม จํากดั 

สํานกังานสหกรณ ์โทรศพัท ์/ โทรสาร 0-2475-5088, 55088, 08-6173-5509 / 0-2465-6362 

ผ ูจ้ดัการ/โทรสาร 0-2475-3147, 53147 / 0-2465-6362, 55088 

รองผ ูจ้ดัการ/โทรสาร 0-2475-4755, 54755 / 0-2465-6362, 55088 

ฝ่ายการเงิน/โทรสาร 0-2475-3056, 53056 / 0-2475-3056, 53056 

ฝ่ายสินเช่ือ/โทรสาร 0-2475-3057, 0-2475-5965, 53057, 55965 / 0-2475-5965, 55965 

ฝ่ายธรุการ/โทรสาร 0-2475-5088, 55088 / 0-2465-6362, 55088 

ฝ่ายเรง่รดัหน้ีสิน/โทรสาร 0-2475-4630 / 0-2465-6362 

ฝ่ายขอ้มลูสมาชิก/โทรสาร 0-2475-4630 / 0-2465-6362 

ฝ่ายบญัชี/โทรสาร 0-2475-43148 / 55088, 0-2465-6362 

สสอท.ศนูยป์ระสานงาน สอ.วด. 0-2475-5964 / 55964 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดมิ จำกัด อาคารจอดรถยนต์ ช้ัน 1 กองบัญชาการกองทัพเรอื  

(พื้นที่วังนันทอุทยาน) ถนนอสิรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  

 

การทำธุรกรรมทางการเงนิกับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดมิจำกดั 

ขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบ  สมาชิกท่านใดที่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินกับ สหกรณ์ฯโดยวิธีการ

โอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อเข้าบัญชีของ สหกรณ์ฯ เมื่อทำธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน

หรือหลักฐานการโอนเงินอื่น ๆ ของธนาคารที่สามารถยืนยันและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งระบุชื่อ หมายเลข

สมาชิกและ เบอร์โทรศัพท์ ให้กับสำนักงาน สหกรณ์ฯ หรือโทรสารหมายเลข 0-2465-6362 และ54629 

ภายในเวลา 1500 ของวันเดียวกัน เพื่อให้ สหกรณ์ฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเงินของสมาชิกท่านใด และ

ต้องการทำธุรกรรมประเภทใด สำหรับกรณีที่สมาชิกมีการโอนเงินและไม่ส่งหลักฐานทางสหกรณ์ฯ จะเก็บเงิน

ไว้ในชื่อบัญชี “เงินรอตรวจสอบ” เมื่อครบระยะเวลา 5 ปี ไม่มีสมาชิกท่านใดนำหลักฐานมาแสดง สหกรณ์ฯ 

จะนำเงนิรอตรวจสอบดังกล่าว ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อขอโอนเข้าเป็นทุนสำรอง ต่อไป  

 


