
 

 

 

 

 

 

 

วิธีการแก้ไขที่อยู่สมาชิกด้วยตนเองบนเว็บไซต์สหกรณ์ ฯ 

1. เข้าหน้าเว็บไซต์ สอ.วด. www.wangdermcoop.com            2. เลือก “ข้อมูลสมาชิก” 

  

 
 
 
 
 

3. เลือกที ่รหัสสมาชิก > รหัสผ่าน (6 ตัวท้ายของหมายเลขบัตรประชาชน)          4. คลิกเลือก เข้าสู่ระบบสมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 

5. คลิกแก้ไขท่ีอยู่ปัจจุบัน และท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน > กดบนัทึกข้อมูล           6. สิ้นสุด > คลิกออกจากระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 เดอืนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 

 

สมาชิกสามารถแก้ไขที่อยู่ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ ดังนี ้

http://www.wangdermcoop.com/
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ขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบ สมาชิกท่านใดที่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินกับ สหกรณ์ ฯ โดยวิธีการโอนเงิน 
ผ่านธนาคาร เพ่ือเข้าบัญชีของ สหกรณ์ ฯ เมื่อทำธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินที่สามารถ
ยืนยันตรวจสอบได้ พร้อมทั้งระบุชื่อ หมายเลขสมาชิก และเบอร์โทรศัพท์ ให้กับสหกรณ์ ฯ หรือ ID ไลน์ ฝ่ายการเงิน: 
wsc.098 ภายในเวลา 1500 ของวันเดียวกัน เพ่ือให้สหกรณ์ ฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเงินของสมาชิกท่านใด  
และต้องการทำธุรกรรมประเภทใด สำหรับกรณีที่สมาชิกมีการโอนเงินและไม่ส่งหลักฐาน ทางสหกรณ์ ฯ จะเก็บเงินไว้ใน 
ชื่อบัญชี “เงินรอตรวจสอบ” เมื่อครบระยะเวลา 5 ปี ไม่มีสมาชิกท่านใดนำหลักฐานมาแสดง สหกรณ์ ฯ จะนำเงิน 
รอตรวจสอบดังกล่าว ขออนุมัติต่อจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพ่ือขอโอนเงินเขา้เป็นทุนสำรองต่อไป 

การทำพินัยกรรมแบบธรรมดา (หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์) 

            สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ทำพินัยกรรมแบบธรรมดา (หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์) หรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลเพ่ือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ใหม ่ขอให้สมาชิกกรอกแบบฟอร์มพินัยกรรมแบบธรรมดา ได้ที่สำนักงาน 
สหกรณ์  ฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง www.wangdermcoop.com ทั้งนี้  เพ่ือสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
และครอบครัว 

 
    

 
 

ผู้ที่สมัครสมาชิกทุกคนจะต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามเกณฑ์ของเงินได้ 
รายเดือนดังต่อไปนี้ 

 

เงินได้รายเดือน 

ถือหุ้นรายเดือนไมน่้อยกว่า 

จำนวนหุน้ จำนวนเงิน  

ไม่เกิน 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 ขึ้นไป 100 1,000 

สมาชิกสามัญสามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 500 หุ้น (5,000 บาท) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 84 เดือน  
หรือค่าหุ้นรวมกันไม่เกิน จำนวน 600,000 บาท 

สมาชิกสมทบสามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 250 หุ้น (2,500 บาท) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 84 เดือน  
หรือค่าหุ้นรวมกันไม่เกิน จำนวน 300,000 บาท      

     

การทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ ์ฯ 

เกณฑ์การถือหุ้น 
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อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรัพย์ 

การงดหรือลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดอืน 

 ด้วยปรากฏว่ามีสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด บางรายที่มีความประสงค์จะของดหรือลดการส่ง
ค่าหุ้นรายเดือนกับ สหกรณ์ ฯ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว สหกรณ์ขอเรียนให้สมาชิกทราบว่า 
หากสมาชิกท่านใดที่ไม่มีหนี้สินและประสงค์จะงดหรือลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนกับสหกรณ์ ฯ สามารถดำเนินการได้
ตามข้อบังคบั สหกรณ์ฯ พ.ศ.2545 ว่าด้วยเรื่องหุ้น และระเบียบ สหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2553 ดังนี้ 

1. งดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ เมื่อได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 84 เดือน หรือส่งเงินค่าหุ้นครบ 600,000 บาท  
2. ลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน โดยต้องถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ระเบียบ สหกรณ์ฯ กำหนด 

สวัสดิการสมาชกิ 

✓ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแต่ ระดับอนุบาลถึง ระดับปริญญาตรี และทุนบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 
✓ เงินสงเคราะห์สมาชิก ในกรณีเจ็บป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือ เสียชีวิต 

(ยื่นเรื่องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เสียชีวิต) 
✓ เงินสงเคราะห์ในกรณี บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เสียชีวิต 

(ยื่นเรื่อง ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต) 
✓ เงินสงเคราะห์ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

ประเภทเงินกู้ ดอกเบ้ีย 

เงินกู้สามัญ 5.50 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.50 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร และสมาชิก 3.50 

ประเภทเงินฝาก ดอกเบ้ีย 

เงินฝากออมทรัพย์ (เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป) 2.50 

สมาชิกสามัญ ฝากไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ยอดเงินฝากไม่เกิน 3.5 ลา้นบาท 

สมาชิกสมทบ ฝากไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ยอดเงินฝากไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท 

อัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ 



 
- 4 - 

 

      

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้กบันักเรียนพันจ่า และนักเรียนจ่าทหารเรือ 

          สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ความมั่นคงของสหกรณ์ ฯ” รวมทั้งรับสมัคร
สมาชิก ให้กับนักเรียนจ่า รร.อล.ทร. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ รร.อล.ทร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สหกรณอ์อมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ความมั่นคงของสหกรณ์ ฯ” รวมทั้งรับสมัคร
สมาชิก ให้กับนักเรียนจ่า รร.สบ.ทร. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ รร.สบ.ทร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคาร สาขา บัญชีเลขที่ 
TTB     ทหารไทยธนชาต กองบัญชาการกองทัพเรือ 115-2-00202-6 
TTB     ทหารไทยธนชาต พรานนก 019-2-16251-9 
KTB     กรุงไทย สี่แยกบ้านแขก 016-0-09313-9 
หมายเหตุ การฝากเงินนี ้หลังจากสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ ฯ แล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี  
ID ไลน์ ฝ่ายการเงิน: wsc.098 หรือ โทร.53056  

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี 
 “สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกดั” 
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ผลการดำเนินงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

รายการ 2563/2020 2564/2021 ก.ค.2565/2022 
จำนวนสมาชิก (ราย) 15,251 15,162 15,430 
- สมาชกิสามัญ  14,998 14,931 15,144 
- สมาชิกสมทบ 253 231 286 

หน่วย : บาท 
1. สินทรัพย์รวม 9,776,584,494.67 9,972,284,453.05 9,906,774,240.11 
1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,074,424,850.95 780,574,587.12 576,132,321.44 
1.2 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์  100,000,000.00 400,000,000.00 
1.3 เงินลงทุน 35,178,000.00 210,188,000.00 297,188,000.00 
1.4 เงินให้กู้ยืม 8,642,237,961.40 8,855,484,141.00 8,610,718,223.00 
1.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-์สุทธิ 349,810.35 574,559.91 511,985.57 
1.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,016,623.37 3,372,830.92 3,037,372.68 
1.7 สินทรัพย์อื่น 20,377,248.60 22,901,263.00 19,970,266.32 
2. หนี้สินรวม 5,387,883,919.64 5,409,555,866.36 5,338,077,548.62 
2.1 เงินรับฝาก 5,366,301,770.86 5,384,477,111.87 5,304,097,144.56 
2.2 หนี้สินอื่น 21,582,148.78 25,078,754.49 33,980,404.06 
3. ทุนของสหกรณ์รวม 4,388,700,575.03 4,562,728,556.69 4,568,696,691.49 
3.1 ทุนเรือนหุ้น 3,550,706,220.00 3,734,413,530.00 3,826,114,620.00 
3.2 ทุนสำรอง 463,070,475.39 498,263,896.51 529,048,207.21 
3.3 ทุนสะสมตามข้อบังคับ 
     ระเบียบและอ่ืน ๆ 

23,003,059.28 22,162,127.34 27,275,312.63 

3.4 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 351,920,820.36 307,889,032.84 186,258,551.65 
 

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

ผู้จัดการ 53147 ฝ่ายบัญชี 53148 
รองผู้จัดการ 54755 ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน 54630 
ฝ่ายธุรการ 55088 ฝ่ายขอ้มูลสมาชิก 53148 
ฝ่ายการเงิน 53056 สสอท.ศูนย์วังเดิม ฯ 55964 
ฝ่ายสินเชื่อ 53057, 55965, 54808, 55786   
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สมาชิกต้องแสดงตนทุกครั้ง เมื่อทำธุรกรรมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 


