
 

ขาวสาร 
สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 

ปท่ี 37 ฉบับท่ี 198 

 

 

 
 สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก  

โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณสงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย ในรูปแบบของคาหุนและเงินฝาก การใหกูเงิน

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน รวมท้ังการใหสวัสดกิาร การใหการสงเคราะหและชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 

  การดำเนินงาน  ภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติสหกรณ และภายใตขอบังคับและระเบียบตางๆ ตลอดจนภายใต 

การกำกับ ดูแล ของนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 คุณสมบัติสมาชิก  ประเภทสมาชิกสามัญตองเปนขาราชการหรือ ลูกจางประจำสังกัดกองทัพเรือ ที ่มีหนวยงาน 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประเภทสมาชิกสมทบตองเปนพนักงานราชการ สังกัดกองทัพเรือ 

การสมัครเปนสมาชิก  ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ ท่ีทำการสหกรณฯ โดยเสียคาธรรมเนียมแรกเขา 100 บาท   

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. สำเนาบตัรประจำตัวขาราชการ / ลกูจาง / พนักงานราชการ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

3. สำเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

4. สลิปเงินเดือน 

5. ผูสมัครตองมายื่นเอกสารดวยตนเอง 

เกณฑการถือหุน 

ผูที ่สมัครสมาชิกทุกคนจะตองสงเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตามเกณฑของเงินไดรายเดือน

ดังตอไปนี้ 

 

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 
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สมาชิกสามัญสามารถสงคาหุนรายเดือนไดไมเกินเดือนละ 500 หุน (5,000 บาท) เปนเวลาไมนอยกวา  84  เดือน หรือคาหุน

รวมกันไมเกิน จำนวน 600,000 บาท 

สมาชิกสมทบสามารถสงคาหุนรายเดือนไดไมเกินเดือนละ 250 หุน (2,500 บาท) เปนเวลาไมนอยกวา  84  เดือน หรือคาหุน

รวมกันไมเกิน จำนวน 300,000 บาท 

          
 
 

 
 

 

สิทธิประโยชนท่ีสมาชิกจะไดรับ 

   เงินปนผล  เมื่อสิ้นปรอบบัญชี (31 ธ.ค.) สหกรณจะจายเงินปนผล ตามมูลคาหุนที่ชำระแลว ในอัตราไมเกิน 

ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง โดยคำนวณเปนรายเดือนและไดรับการยกเวนภาษีเงินได 

   เงินเฉลี่ยคืน  เมื ่อสิ้นปรอบบัญชี ทางสหกรณจะจายเงินเฉลี่ยคืนใหตามสวนจำนวนเงินรวมของดอกเบี้ยเงินกู  

ที ่ไดส งใหแกสหกรณฯ ในระหวางป (1 ม.ค.-31 ธ.ค.) ยกเวนสมาชิกที ่ผ ิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ จะไมไดร ับเงินเฉลี ่ยคืน 

ในปนั้น ๆ    

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  ในอัตราที่สูงกวา หรือเทียบเทาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยทั่วไป และไดรับการยกเวน

ภาษีเงินได 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู  ในอัตราที่ต่ำกวา หรือเทียบเทาอัตราดอกเบี้ยเงินกูจากสถาบันการเงินอื่น ๆ และยังไดผลตอบแทน

กลับคืนในรูปแบบเงินเฉลี่ยคืน 

 ดานสวัสดิการ ไดแก 

 ทุนการศึกษาบุตรประจำป  ตั้งแต ชั้นอนุบาลถึง ระดับอุดมศึกษา และทุนบุตรท่ีตองดูแลเปนพิเศษ 

 เงินสงเคราะหสมาชิก ในกรณีเจ็บปวยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลไมนอยกวา 10 วัน หรือ เสียชีวิต (ยื่นเรื่องภายใน  

90 วัน นับแตวันท่ีเสียชีวิต) 

 เงินสงเคราะหในกรณี บิดา มารดา คูสมรสและบุตรของสมาชิกท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ เสียชีวิต(ยื่นเรื่องภายใน  

90 วัน นับแตวันท่ีเสียชีวิต) 

 เงินสงเคราะหเม่ือประสบภัยพิบัติตางๆ เชน อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย เปนตน 

  บริการรับฝากเงินออมทรัพย  มีวิธีการฝาก ดังนี้                       

* ดวยเงินสด * ดวยวิธี Counter Payment * ดวยการโอนผานธนาคาร       

* ดวยการโอนเงินผานแอปพลิเคช่ันของ TMB Touch 

การทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 
ขอเรียนใหสมาชิกทุกทานทราบ  สมาชิกทานใดที่ไดทำธุรกรรมทางการเงินกับ สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด  

โดยวิธีการโอนเงินผานธนาคาร เพ่ือเขาบัญชีของ สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด เม่ือทำธุรกรรมเสร็จเรียบรอย แลวกรุณาสง

สำเนาใบโอนเงินหรือหลักฐานการโอนเงินอื่น ๆ ของธนาคารที่สามารถยืนยันและตรวจสอบได พรอมทั้งระบุชื่อ หมายเลข

สมาชิกและ เบอรโทรศัพท ใหกับสำนักงาน สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด หรือโทรสารหมายเลข 0-2465-6362 และ

54629 ภายในเวลา 1500 ของวันเดียวกัน เพ่ือให สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัดสามารถตรวจสอบไดวาเปนเงินของสมาชิก

ทานใด และตองการทำธุรกรรมประเภทใด สำหรับกรณีที่สมาชิกมีการโอนเงินและไมสงหลักฐาน ทาง สหกรณออมทรัพยวัง

เดิม จำกัด จะเก็บเงินไวในชื่อบัญชี “เงินรอตรวจสอบ” เมื่อครบระยะเวลา 5 ป ไมมีสมาชิกทานใดนำหลักฐานมาแสดง 

สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด จะนำเงินรอตรวจสอบดังกลาว ขออนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจำป เพ่ือขอโอนเขาเปน

ทุนสำรอง ตอไป  
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 การบริการใหเงินกู  

ประเภทเพื่อเหตุฉุกเฉิน  สมาชิกสามารถกูเงินไดไมเกิน 200,000 บาท ระยะเวลาผอนชำระไมเกิน 12 เดือน  

โดยหักจาเงินไดรายเดือนของผูกู ตองมีสมาชิกอยางนอย 1 คน เปนผูค้ำประกัน (สามารถกูไดเม่ือเปนสมาชิกครบ 1 เดือน)  

   ประเภทเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาของบุตรหรือสมาชิก  สมาชิกสามารถกูเงินไดตามวงเงินท่ีสหกรณกำหนดโดย

จะไดรับอัตราดอกเบี้ยต่ำกวาการกูเงินประเภทอ่ืน ๆ ระยะเวลาการผอนชำระไมเกิน 12 เดือน และสามารถกูไดเพียงครั้งเดียวใน

รอบปการศึกษานั้น ๆ (สามารถกูไดเม่ือเปนสมาชิกครบ 1 เดือน) 

กูฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาบุตร 

ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนตน  ไมเกิน   50,000  บาท  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมเกิน   80,000  บาท 

ระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเทา  ไมเกิน   100,000  บาท  

ระดับอุดมศึกษาข้ึนไป      ไมเกิน   150,000  บาท        

กูฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาของสมาชิก 

ระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเทา            ไมเกิน   100,000   บาท 

ระดับอุดมศึกษาข้ึนไป       ไมเกิน  150,000  บาท 

   ประเภทสามัญ สมาชิกกูไดไมเกิน 60 เทาของรายไดรวมกับคาหุนที่ชำระแลวโดยไมจำกัดวงเงินกู  ระยะเวลา 

ในการผอนชำระไดไมเกินอายุ 65 ป สูงสุดไมเกิน 180 งวด (15 ป) โดยหักจากเงินไดรายเดือน การใชหลักประกัน ใชสมาชิกเปนผูค้ำ

ประกันหรือใชหุนที่มีอยูค้ำประกันไดไมเกิน รอยละ 90 ของมูลคาหุน ที่ชำระแลวหรือใชเงินฝากออมทรัพยค้ำประกันไดไมเกิน 

รอยละ 80 ของเงินฝาก ซ่ึงสหกรณฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยไมเกินจากกฎหมายกำหนด (สามารถกูไดเม่ือเปนสมาชิกครบ 1 เดือน) 

อัตราดอกเบ้ีย 

อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก อัตราดอกเบ้ียเงินกู 

ออมทรัพย                                                       3.00% ตอป 

-สมาชิกสามัญฝากไดสูงสุดไมเกิน 20,000 บาท/เดือน มีเงินฝาก 

ตอบัญชีไมเกิน 3.5 ลานบาท 

-งดรับฝากเงินสำหรับสมาชิกสามัญที่มีเงินฝากในบัญชีเกิน  

3.5 ลานบาท 

-สมาชิกสมทบฝากไดสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท/เดือน มีเงินฝาก 

ตอบัญชีไมเกิน 1.5 ลานบาท 

-งดรับฝากเงินสำหรับสมาชิกสมทบที่มีเงินฝากในบัญชีเกิน  

1.5 ลานบาท 

เงินกูสามัญใชบุคคลค้ำประกัน                    6.00% ตอป 

เงินกูสามัญใชเงินฝากค้ำประกัน                  6.00% ตอป 

เงินกูสามัญใชหุนค้ำประกัน                        6.00% ตอป 

เงินสามัญโครงการพิเศษฯ (WSC PLUS)        6.00% ตอป 

เงินกูสามัญโครงการพิเศษ (1 พ.ค.63-31 ส.ค.63)     3.50% ตอป    

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน                                6.00% ตอป 

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาบุตร        4.00% ตอป 

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาสมาชิก    4.00% ตอป 

สามารถติดตอไดที ่

สำนักงานสหกรณ อาคารจอดรถยนต ชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพเรือ (พ้ืนท่ีวังนันทอุทยาน) ถนนอิสรภาพ แขวงบานชางหลอ 

เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท/โทรสาร 0 2465 6362 หรือหมายเลขภายในกองทัพเรือ โทรศัพท/โทรสาร 55088 

           Website : http://www.wangdermcoop.com   ID LINE : @wangdermcoop  

           ID LINE ฝายสินเช่ือ : wsc53057     ID LINE ฝายเงินฝาก : wsc.098  

           Facebook.com/wangdermcoop     Mail : wsc.navy@gmail.com     

 

 

http://www.wangdermcoop.com/
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