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ประวัติควำมเป็นมำ
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จากัด (สอ.วด.) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 ตามบัญชาของ
ผบ.ทร. (พล.ร.อ. สมบู รณ์ เชื้ อพิ บู ลย์ ) ที่ จะให้ มี สหกรณ์ ออมทรั พย์ ทหารขึ้ นภายใน
พระราชวังเดิม ซึ่งคณะกรรมการก่อตั้ง สอ.วด.ชุดแรกมี พล.ร.ต. อนันต์ จันทรกุล เป็น
ประธานกรรมการ และ น.อ. นเรศ กั ณฑะพงศ์ เป็ นเลขานุ การ เพื่ อเป็ นการส่ งเสริ ม
สวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว แก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินของข้าราชการ
ทหารชั้นผู้น้อย โดยมิได้แสวงหากาไรแต่อย่างใด ระยะแรกมีสมาชิก 150 คน สังกัดหน่วยใน
พระราชวังเดิม 14 หน่วย สอ.วด. จึงได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์เป็น
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2526 เลขทะเบียน กพธ. 20/2526 มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ต่อมาการดาเนินงานของสหกรณ์ประสบผลสาเร็จเป็น
อย่างมาก ถือได้ว่าเป็นสหกรณ์ใหญ่ที่สุดใน ทร. ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ
14,000 คน จากหน่วยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 28 หน่วย

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยให้มี
การออมทรัพย์ทั้งในรูปของ ค่าหุ้น และเงินฝาก ให้สมาชิกกู้ยืมเงินเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกและครอบครัว

กำรบริหำรจัดกำร
ดาเนินงานโดยคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก ในการประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก 14 คน
มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี มีหน้าที่ดาเนินการทั้งปวงให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม

สหกรณ์สมำชิก มี 2 ประเภท
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
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1. สมำชิกสำมัญ
1.1 คุณสมบัตขิ องสมำชิกสำมัญ
- เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
- เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
- เป็ น ข้ า ราชการ หรื อ ลู ก จ้ า งประจ าสั ง กั ด กองทั พ เรื อ ที่ มี ห น่ ว ยงานใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
- เป็นข้าราชการบานาญที่รับบานาญที่กระทรวงการคลัง หรือที่ทางราชการ
กาหนด และเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
- เป็นผู้มีความประพฤติ และนิสัยดีงาม
- มิได้เป็นสมาชิกที่ถูกพิจารณาให้ออกจากสหกรณ์
- มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
1.2 สิทธิและหน้ำที่ของสมำชิกสำมัญ
ผู้ เ ข้ า เป็ น สมาชิ ก ต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ของตนในทะเบี ย นสมาชิ ก กั บ ช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชาระค่าหุ้นตามจานวนที่ขอถือให้ครบถ้วน จึงจะถือว่าได้
สิทธิในฐานะสมาชิก
1.3 สิทธิของสมำชิกสำมัญ
- เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
- เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
- เสนอ หรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์
- ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
- สิทธิอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
1.4 หน้ำที่ของสมำชิกสำมัญ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
- เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
- สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
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- ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง
และมั่นคง
1.5 กำรสมัครเป็นสมำชิกสำมัญ
ให้ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิก สามัญ ตามแบบที่สหกรณ์ กาหนดก่อนวันที่ 15
ของทุกเดือน โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้ส มัคร ในตาแหน่งชั้นยศไม่ต่ากว่านาวา
เอกรับรอง และคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาจนเป็นที่พอใจว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และดาเนินการถูกต้องตามที่กาหนด ก็จะรับเข้าเป็นสมาชิกและแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่
รับทราบในคราวถัดไป
1.6 ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ 100 บาท (หนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
1.7 กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิกจะต้องทาหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์
ในเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก หรือเงิน อื่นใด ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย
มอบให้สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน
การเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ก็ต้องทาเป็นหนังสือตาม
ลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ไว้เช่นกัน
เมื่อสมาชิก ถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายผลประโยชน์ที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หากมิได้มีการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้
ให้จ่ายคืนแก่บุคคลที่นาหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการดาเนินการ
ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจานวนดังกล่าว
1.8 กำรขำดจำกสมำชิกภำพ
สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
- ตาย
- ลาออกจากสหกรณ์
- เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
- ถูกให้ออกจากราชการ หรืองานประจาโดยมีความผิด
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- ถูกให้ออกจากสหกรณ์
1.9 กำรลำออกจำกสมำชิกของสหกรณ์
สมาชิกผู้ขอลาออกจะต้องไม่มี หนี้สินอยู่กับสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้า
ประกัน
โดยให้แสดงความจานงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ และได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการดาเนินการ
1.10 กำรกลับเข้ำเป็นสมำชิกใหม่กรณีเคยลำออกไปแล้ว
คณะกรรมการดาเนินการ มีมติให้รับผู้ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิก
กลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ดังนี้
- ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกซึ่งเป็น ลูกหนี้ชั้นปกติ
ลำออกครั้งที่ 1 จะกลับเข้าเป็นสมาชิกได้ เมื่อลาออกแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
นับแต่วันที่ลาออก
ลำออกครั้งที่ 2 จะกลับเข้าเป็นสมาชิกได้ เมื่อลาออกแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับ
แต่วันที่ลาออก
- ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกซึ่งเป็น ลูกหนี้ชั้นต่ำกว่ำปกติ
ลำออกครั้งที่ 1 จะกลับเข้าเป็นสมาชิกได้ เมื่อลาออกแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับ
แต่วันที่ลาออก
ลำออกครั้งที่ 2 จะกลับเข้าเป็นสมาชิกได้ เมื่อลาออกแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับ
แต่วันที่ลาออก
1.11 กำรให้ออกจำกสหกรณ์
สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้นั้น
- ขาดชาระค่าหุ้นรายเดือนสามงวดติดต่อกัน หรือขาดชาระค่าหุ้นรวมถึง
หกงวด
- ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนสู่สภาพที่ดี
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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- ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาสอง
เดือน หรือผิดนัดการส่งงวดชาระหนี้ดังกล่าวนั้นสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
- ไม่ ให้ ข้ อเท็ จ จริง เกี่ย วกั บ หนี้ สิ น ของตนแก่ส หกรณ์ เมื่อ สมัค รเข้ าเป็ น
สมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้าประกัน
หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
- จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็น
ปฏิปักษ์ หรือทาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าประการใด ๆ
1.12 กำรถือหุ้น
สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามเกณฑ์ของเงินได้
รายเดือน โดยหักจากเงินเดือน ณ ที่จ่ายตามระเบียบสหกรณ์ที่กาหนด ดังนี้
เงินได้รายเดือน (บาท)
ไม่เกิน 5,000
5,001 – 7,000
7,001 – 9,000
9,001 – 12,000
12,001 – 15,000
15,001 – 18,000
18,001 – 20,000
20,001 ขึ้นไป

ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า
จานวนหุ้น
จานวนเงิน (บาท)
10
100
20
200
30
300
40
400
50
500
60
600
70
700
100
1,000

สมาชิกสามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 500 หุ้น (5,000 บาท)
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 84 เดือน หรือค่าหุ้นรวมกันไม่เกิน จานวน 600,000 บาท และ
จะขอเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่ม หรือลดค่าหุ้นรายเดือนได้ 1 ครั้งต่อรอบปีทางบัญชีสหกรณ์
1.13 กำรจ่ำยเงินปันผล
เมื่อสิ้นปีรอบบัญชี (31 ธันวาคม) สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามจานวนเงิน
ค่าหุ้นให้แก่สมาชิก ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีจะพิจารณาอนุมัติ ในอัตรา
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สมาชิกจะได้รับเต็มจานวนโดยไม่ต้องหักภาษีเงินได้
1.14 กำรจ่ำยเงินเฉลี่ยคืน
สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ เมื่อสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่
สมาชิกตามส่วนจานวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกได้ส่งให้แก่สหกรณ์ในระหว่างปี
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีจะพิจารณาอนุมัติ แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวด
ชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีนั้น
1.15 กำรบริกำรด้ำนเงินฝำก
สมาชิก ที่มีความประสงค์จะขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์ ให้กรอก
ข้อความในแบบการขอเปิดบัญชี และบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ ตามแบบที่กาหนดให้ครบถ้วน
ถูกต้อง การฝากครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท
1.15.1 ฝำกด้วยเงินสด
สมาชิ ก ผู้ ฝากจะต้ องเขี ยน ใบฝากเงิ น ตามแบบที่ สหกรณ์
กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ส่งพร้อมกับเงินสดที่ต้องการนาฝากให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
1.15.2 ฝำกด้วยเช็คธนำคำร
สมาชิกผู้ฝากเขียนใบฝากเงินให้ครบถ้วน ส่งพร้อมกับเช็คที่ต้องการ
นาฝาก ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยเช็คที่จะนาฝากต้องเป็น
- เช็คเงินสดและไม่ขีดผู้ถือออก
- เช็คสั่งจ่ายเงินสด บุคคล นิติ บุคคล เป็นเช็คขีดคร่อมธรรมดา
หรือ “& CO ” และไม่ขีดผู้ถือออก
- เช็คสั่งจ่าย “สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จากัด” เท่านั้น
1.15.3 ฝำกด้วยกำรโอนเงินผ่ำนสำขำธนำคำร
สมาชิ กสามารถโอนเงิ น ฝากเข้ าบั ญชี ตามเลขบั ญชี ของสหกรณ์
ประเภทออมทรัพย์ ของธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน) ได้ดังนี้
- สาขาพรานนก เลขที่ 019 – 2 – 16251 – 9
- สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ เลขที่ 115 – 2 – 00202 – 6
เมื่อโอนเงินแล้ว โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร
ระบุเลขบัญชีของสหกรณ์ที่ต้องการนาฝาก และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมส่ง
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การโอนหลังเวลา 15.00 สหกรณ์จะดาเนินการเข้าบัญชีให้ในวันทาการถัดไป
1.15.4 ฝำกเงินผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำร ทหำรไทย
สมาชิกสามารถฝากเงินผ่านระบบ Bill Payment ของ ธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน) ได้ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องส่งสาเนาเอกสารการโอนเงินให้กับ
สหกรณ์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.navy.mi.th/wsc
1.15.5 กำรรับรองยอดเงินฝำก
สมาชิกที่ประสงค์จะให้สหกรณ์รับรองยอดบัญชีเงินฝาก ให้แจ้ง
ความจานงกับสหกรณ์ โดยสามารถขอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.15.6 อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก
สมาชิก จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่า หรือ เทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ โดยจะ
คานวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และโอนเข้าบัญชีผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน และ
31 ธันวาคม ของทุกปี ดอกเบี้ยเงินฝากนี้สมาชิกจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
1.15.7 กำรถอนเงิน
สมาชิกเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สามารถถอนเงินในบัญชีของ
ตนเองเท่ าใดก็ ได้ ตามจ านวนเงิ นที่ มี อยู่ ในบั ญชี แต่ ต้ องมี เงิ นฝากคงเหลื อในบั ญชี
ไม่ ต่ ากว่ า 500 บาท โดยสามารถถอนเงิ นด้ วยตนเอง หรื อมอบอ านาจให้ ผู้ อื่ นมา
ถอนเงินแทนก็ได้ โดยใช้แบบฟอร์มใบถอนเงินตามที่สหกรณ์กาหนด
1.15.8 กำรปิดบัญชี
สมาชิกเจ้าของบัญชีสามารถดาเนินการปิดบัญชีได้ที่สหกรณ์ และ
จะขอเปิดบัญชีเงินฝากอีกในครั้งต่อไปได้ หลังจากการขอปิดบัญชีในครั้งก่อนผ่านไป
แล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.16 กำรบริกำรด้ำนเงินกู้
สหกรณ์เปิดบริการให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนกู้เงินได้ 2 ประเภท ดังนี้
- เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
- เงินกู้สามัญ
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สมาชิกจะขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุ กเฉิ นได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือน แต่ไม่เกิน
จานวนเงินตามประกาศของคณะกรรมการดาเนินการ ในกรณีที่มียอดค้างชาระเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินอยู่ก่อนการกู้งวดใหม่ จานวนเงินที่ขอกู้งวดใหม่ และยอดค้างชาระเดิม รวมกันแล้ว
จะต้องไม่เกินวงเงินข้างต้น
คุณสมบัติของผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
- ต้องเป็นสมาชิกครบ 2 เดือน
- ต้องมีเงินเดือนเหลือเพียงพอให้หักชาระหนี้ได้ในแต่ละเดือน
- ถ้าสมาชิก มีหนี้เงิ นกู้สามัญอยู่ จะต้องส่งเงินกู้สามัญมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 งวด
จำนวนงวดชำระหนี้
ระยะเวลาผ่อนชาระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้ได้ไม่เกิน 5 งวด โดยหัก
จากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย
เอกสำรกำรขอกู้
- แบบคาขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
- สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือลูกจ้างของผู้กู้ และผู้ค้าประกัน
พร้อมกับรับรองสาเนาถูกต้อง
- ใบจ่ายเงินเดือน (สลิป) ต้นฉบับ
กำรค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน
สมาชิกผู้กู้ต้องมีผู้ค้าประกันซึ่งเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ค้าประกัน กรณี
สมาชิกที่ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์สามารถใช้หุ้นค้าประกันได้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อกำรศึกษำ
สมาชิ ก สามารถกู้ เ งิ น เพื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น น าไปใช้ เ พื่ อ การศึ ก ษาตาม
ระดับชั้นการศึกษาของสมาชิกและบุตรของสมาชิกโดยใช้อัตราดอกเบี้ย เงินฝาก +1
คุณสมบัติของผู้กู้
- ต้องเป็นสมาชิกครบ 2 เดือน
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ต้องเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
- ถ้าสมาชิกมีหนี้เงินกู้สามัญอยู่ จะต้องส่งเงินกู้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า
3 งวด
จำนวนงวดชำระหนี้
ระยะเวลาผ่อนชาระไม่เกิน 12 งวด (1 ปี) โดยหักจากเงินได้รายเดือนของผู้
กู้ ณ ที่จ่าย
(2) เงินกูส้ ำมัญ
- สมาชิก มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือน รวมเงินเพิ่มอื่น ๆ
และค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
คุณสมบัติของผู้กู้
- เป็นสมาชิกครบ 3 เดือน
- ต้องมีเงินเดือนเหลือเพียงพอให้หักชาระหนี้ได้ ในแต่ละเดือน โดยต้อง
เหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
จำนวนงวดชำระหนี้
สมาชิกสามารถผ่อนชาระหนี้ได้ไม่เกินอายุ 65 ปี สูงสุดไม่เกิน 180 งวด
(15ปี) ส่งเท่ากันทุกงวด ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยหักจากเงินได้รายเดือน และเงินอื่นๆ ของผู้กู้
ณ ที่จ่าย หรือยินยอมให้หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ
เอกสำรกำรขอกู้
- แบบคาขอกู้เงินสามัญ ที่กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดย
ผ่านการพิจารณาตามลาดับชั้น จนถึงผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองอัตรานาวาเอก หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป (ยกเว้นนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือ หรือข้าราชการบานาญ)
- สัญญาการขอกู้เงินสามัญ
- สัญญาค้าประกัน
- ใบจ่ายเงินเดือน (สลิป) ต้นฉบับ ของผู้กู้
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้าประกัน พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
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รับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาบัตรประชาชนคู่สมรสของผู้กู้ และผู้ค้าประกันพร้อมกับรับรอง
สาเนาถูกต้อง
- สาเนาสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) ของผู้กู้ เพื่อการโอนเงินกู้
- สาเนาใบสาคัญการสมรสของผู้กู้ และผู้ค้าประกัน พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
- เอกสารอื่น ๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นหลักฐานของคู่สมรสผู้กู้และผู้ค้าประกัน ต้อง
มีลายมือชื่อคู่สมรสประกอบด้วยทุกรายการ
กำรค้ำประกันเงินกู้
กรณีใช้บุคคลค้าประกัน ผู้ค้าประกันต้องเป็นสมาชิก และทาการค้าประกัน
เงินกู้ ดังนี้
- เงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ใช้ผู้ค้าประกันอย่างน้อย 1 คน
- เงินกู้ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 2,000,000 บาท ใช้ผู้ค้าประกันอย่างน้อย 2 คน
- เงินกู้ตั้งแต่ 2,000,001 ขึ้นไป ใช้ผู้ค้าประกันอย่างน้อย 3 คน
- หุ้นของสมาชิกผู้กู้ที่มีอยู่ ค้าประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่
ชาระแล้ว
กรณีใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จานาเป็นหลักประกันเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้น
ต้องอยู่ในอัตราร้อยละ 80 แห่งค่าของทรัพย์นั้น
กรณีผู้กู้เป็นลูกจ้าง จะต้องมีสมาชิกค้าประกัน 2 คน โดย 1 ใน 2 จะต้องเป็น
ข้าราชการประจาการ
ดอกเบี้ยเงินกู้
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยไม่เกินจากกฎหมายกาหนด (การเปลี่ยนแปลงตามมติ
คณะกรรมการดาเนินการ) โดยคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามจานวนเงินต้นคงเหลือ
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(1) ทุนกำรศึกษำ
ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจาปี ให้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึง
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ซึ่งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ การขอรับทุนเป็นไปตามระเบียบ
และประกาศของสหกรณ์
(2) สงเครำะห์สมำชิกเสียชีวิต
หลักเกณฑ์กำรจ่ำย
กรณี ส มาชิ ก สหกรณ์ ข ณะด ารงสภาพสมาชิ ก เสี ย ชี วิ ต ทุ ก กรณี
(เว้ น เสี ย ชี วิ ต ที่ เ กิ ด จากการประพฤติ ชั่ ว อย่ า งร้ า ยแรง) สหกรณ์ จ ะจ่ า ยเงิ น เพื่ อ
ช่วยเหลือค่าจัดการศพ และช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต ดังนี้
- เป็นสมาชิกไม่ถึง 2 ปี นับแต่วันที่สมัครจนถึงวันเสียชีวิต ให้จ่าย
เงินสงเคราะห์พิเศษ รายละ 10,000 บาท
- เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่สมัครจนถึงวันเสียชีวิตให้
จ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษร้อยละ 3 ของทุ นเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว คูณด้วยจานวนปีที่เป็น
สมาชิก (เศษของปีให้คิดเป็น 1 ปี) ดังนี้
(2.1) หากคานวณได้เงินไม่ถึง 20,000 บาท ให้จ่าย 20,000 บาท
(2.2) หากคานวณได้เงินเกิน 20,000 บาท ให้จ่ายตามที่คานวณได้
(2.3) หากคานวณได้เงินเกิน 50,000 บาท ให้จ่าย 50,000 บาท
ผู้มีสิทธิรับเงิน
- บุคคลที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนา หรือพินัยกรรม
- หากบุคคลตามที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนา หรือพินัยกรรม ไม่
สามารถรับเงินได้ด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ผู้เป็นทายาทตามกฎหมาย เป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับแทน
หลักฐำนประกอบกำรขอรับเงิน
- แบบรายงานการขอรับเงินสงเคราะห์พิเศษ
- สาเนาใบมรณะบัตร และสาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่เสียชีวิตโดยให้
หัวหน้าหน่วยงาน หรือสมาชิกที่เป็นข้าราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่านายทหารสัญญาบัตร
ประจาการเป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้อง

- 12 - สาเนาทะเบีย นบ้ า น และส าเนาบั ต รประชาชน หรือ ส าเนาบั ต ร
ประจาตัวของข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการของผู้มีสิทธิรับเงิน โดยให้ผู้มี
สิทธิรับเงินเป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหน้าเลขบัญชีธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาใดก็ได้
กำรดำเนินกำร
ให้ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
เสียชีวิต เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ และให้ติดต่อขอรับเงินภายใน 60 วัน
นับจากได้รับแจ้งจากสหกรณ์ เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ
สมำชิกที่เสียชีวิตและมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์
สหกรณ์ จะนาเงินที่จะจ่ายตามสิทธิที่ได้รับมาหักชาระหนี้ของสมาชิกที่
ค้างอยู่ทั้งหมดก่อน เว้นกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น สหกรณ์อาจพิจารณาผ่อนผัน
ให้ตามความเหมาะสม
(3) สงเครำะห์ครอบครัวสมำชิกเสียชีวิต
กรณีคู่สมรส บุตร (ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) บิดา หรือมารดา ของสมาชิก
ถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายให้รายละ 2,000 บาท โดยแนบสาเนาใบมรณะบัตร สาเนา
ทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขอ สาเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ หรือเอกสาร
อื่นๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการสมรส สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือชื่อสกุล (แล้วแต่กรณี)
และส าเนาหน้ าเลขบั ญชี ธนาคารทหารไทย จ ากั ด (มหาชน) สาขาใดก็ ได้ พร้ อมให้
นายทหารสัญญาบัตรประจาการเป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้อง
(4) สงเครำะห์สมำชิกประสบภัยพิบัติต่ำงๆ
เช่น อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย จะต้องเป็นสมาชิกแล้วไม่น้อยกว่า 90
วัน และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน
- เป็นเจ้าบ้าน ให้จ่ายรายละไม่เกิน 10,000 บาท
- เป็นผู้พักอาศัย ให้จ่ายรายละไม่เกิน 3,000 บาท
(5) สงเครำะห์สมำชิกเจ็บป่วย
สมาชิกต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนานเกินกว่า 10 วัน สหกรณ์จะ
จ่ายรายละ 1,000 บาท โดยให้แนบใบรับรองแพทย์ที่ประทับตราโรงพยาบาล พร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ และสาเนาหน้าเลขบัญชีธนาคารทหารไทยสาขาใดก็ได้
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สมาชิก สอ.วด. ที่ มี ความประสงค์จะขอโอนสถานภาพการเป็นสมาชิก
ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นภายในกองทัพเรือ ที่ตั้ง อยู่ในท้องที่ หรือสังกัดที่สมาชิก
ย้ายไป หรือไปรับราชการใหม่ ให้ยื่นเรื่องต่อผู้จัดการสหกรณ์ โดยสมาชิกจะต้อง
ระบุสังกัดที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการพร้อมทั้งระบุชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่จะ
ขอเป็นสมาชิก พร้อมแนบสาเนาคาสั่งย้ายไปรับราชการประกอบด้วย ซึ่งการโอน
สถานภาพของสมาชิกดังกล่าวจะโอนไปพร้อมกับเงินค่าหุ้น และภาระหนี้เงินกู้
กรณีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นภายในกองทัพเรือ ที่ย้ายมารับราชการใน
ท้ อ งที่ ก ารด าเนิ น งานของ สอ.วด. หากประสงค์ จ ะขอโอนสถานภาพการ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นมาเป็นสมาชิก สอ.วด. ให้ยื่นใบสมัครถึง สอ.วด. โดยมี
ผู้บังคับบัญชาในตาแหน่งไม่ต่ากว่านาวาเอกรับรอง (ถ้าผู้สมัครมียศชั้นนายพลเรือขึ้นไป
ไม่ ต้ องมี ผู้ รั บรอง) ซึ่ งการโอนสถานภาพของสมาชิ กดั งกล่ าว จะเป็ นการรั บโอน
ทั้งเงินค่าหุ้นและภาระหนี้เงินกู้
1.19 กำรเปลี่ยนแปลง ชื่อ ชื่อสกุล สัญชำติ และที่อยู่
สมาชิกคนใดที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้สมาชิก
ทาบันทึกพร้อมแนบหลักฐานของทางราชการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งที่
สหกรณ์
1.20 กำรสงวนสิทธิ์
สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดจ่าย หรือลดจานวนลงต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ หากปรากฏว่าเงินทุนสาธารณประโยชน์ซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรรไว้ตามข้อบังคับ
หมดสิ้นลง หรือมีจานวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์ซึ่งสมาชิกพึงมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
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2. สมำชิกสมทบ
2.1 คุณสมบัติของสมำชิกสมทบ
- เป็นพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ ที่มีหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
- เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
- เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
- เป็นผู้มีความประพฤติ และนิสัยดีงาม
- มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
- ไม่เคยเป็นสมาชิกที่ถูกพิจารณาให้ออกจากสหกรณ์นี้หรือสหกรณ์อื่น
2.2 สิทธิและหน้ำที่ของสมำชิกสมทบ
เมื่อผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระค่าธรรมเนียม
และค่าหุ้นให้เรียบร้อยแล้ว จึงจะถือได้ว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
2.3 สิทธิของสมำชิกสมทบ
- ถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยสิบหุ้น แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชาระแล้ว
ทั้งหมดและให้เป็นไปตามที่ระเบียบสหกรณ์กาหนด
- เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อรับฟัง และเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ แต่ไม่มีสิทธิในการนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ หรือออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องใด ๆ หรือเป็นกรรมการดาเนินการ
- ได้รับบริการทางธุรกิจเกี่ยวกับการฝากเงิน ถอนเงิน และกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่
เกินร้อยละ 80 ของจานวนเงินฝากหรือเงินค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์
- สิทธิการได้รับการสงเคราะห์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์
2.4 หน้ำที่ของสมำชิกสมทบ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
2.5 กำรสมัครเป็นสมำชิกสมทบ
ให้ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดก่อนวันที่ 15 ของ
ทุกเดือน โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร ในตาแหน่งชั้นยศไม่ต่ากว่านาวาเอกรับรอง

- 15 และคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาจนเป็นที่พอใจว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและดาเนินการ
ถูกต้องตามที่กาหนดก็จะรับเข้าเป็นสมาชิกและแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบในคราวถัดไป
2.6 ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ จะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ 100 บาท
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
2.7 กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิก สมทบจะต้ องท าหนั งสื อ ตั้ง บุ ค คลหนึ่ง หรือ หลายคนเป็น ผู้ รับ โอน
ประโยชน์ ในเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก หรือเงินอื่นใดซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่
ความตายมอบให้สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน
การเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ก็ต้องทาเป็นหนังสือตาม
ลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ไว้เช่นกัน
เมื่อสมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายผลประโยชน์ที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หากมิได้มีการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ให้จ่ายคืน
แก่บุคคลที่นาหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการดาเนินการว่าเป็นทายาทผู้มี
สิทธิได้รับเงินจานวนดังกล่าว
2.8 กำรขำดจำกสมำชิกภำพ
สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
- ตาย
- ลาออกจากสหกรณ์
- เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
- ถูกให้ออกจากราชการ หรืองานประจาโดยมีความผิด
- ถูกให้ออกจากสหกรณ์
2.9 กำรลำออกจำกสมำชิกสมทบของสหกรณ์
สมาชิกสมทบผู้ขอลาออก จะต้องไม่มีหนี้สินเงินกู้อยู่กับสหกรณ์ โดยให้แสดงความ
จานงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
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คณะกรรมการดาเนินการ มีมติให้รับผู้ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบ
กลับเข้าเป็นสมาชิกสมทบใหม่ ดังนี้
- ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสมทบซึ่งเป็น ลูกหนี้ชั้นปกติ
ลาออกครั้งที่ 1 จะกลับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ เมื่อลาออกแล้วไม่น้อยกว่า 6
เดือน นับแต่วันที่ลาออก
ลาออกครั้งที่ 2 จะกลับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ เมื่อลาออกแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปี นับแต่วันที่ลาออก
- ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสมทบซึ่งเป็น ลูกหนี้ชั้นต่ำกว่ำปกติ
ลาออกครั้งที่ 1 จะกลับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ เมื่อลาออกแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปี นับแต่วันที่ลาออก
ลาออกครั้งที่ 2 จะกลับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ เมื่อลาออกแล้วไม่น้อยกว่า 3
ปี นับแต่วันที่ลาออก
2.11 กำรให้ออกจำกสหกรณ์
สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้นั้น
- ขาดชาระค่าหุ้นรายเดือนสามงวดติดต่อกัน หรือขาดชาระค่าหุ้นรวมถึง
หกงวด
- ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนสู่สภาพที่ดี
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาสอง
เดือน หรือผิดนัดการส่งงวดชาระหนี้ดังกล่าวนั้นสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
- ไม่ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนี้สิ นของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก
หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้าประกัน หรือเมื่อมีความ
ผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว

- 17 - จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์
หรือทาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าประการใด ๆ
2.12 กำรถือหุ้น
สมาชิกสมทบต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามเกณฑ์ของเงินได้
รายเดือน โดยหักจากเงินเดือน ณ ที่จ่ายตามระเบียบสหกรณ์ที่กาหนด ดังนี้
เงินได้รายเดือน (บาท)
ไม่เกิน 5,000
5,001 – 7,000
7,001 – 9,000
9,001 – 12,000
12,001 – 15,000
15,001 – 18,000
18,001 – 20,000
20,001 ขึ้นไป

ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า
จานวนหุ้น
จานวนเงิน (บาท)
10
100
20
200
30
300
40
400
50
500
60
600
70
700
100
1,000

สมาชิกสมทบสามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 250 หุ้น (2,500
บาท) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 48 เดือน หรือค่าหุ้นรวมกันไม่เกิน จานวน 300,000 บาท และจะ
ขอเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มหรือลดค่าหุ้นรายเดือนได้ 1 ครั้งต่อรอบปีทางบัญชีสหกรณ์
2.13 กำรจ่ำยเงินปันผล
เมื่อสิ้นปีรอบบัญชี (31 ธันวาคม) สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามจานวนเงินค่าหุ้น
ให้แก่สมาชิกสมทบ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีจะพิจารณาอนุมัติ ในอัตราสูงสุดไม่
เกินที่พระราชบัญญัติสหกรณ์กาหนด โดยคิดให้ตามระยะการถือหุ้น ซึ่งสมาชิกจะได้รับเต็ม
จานวนโดยไม่ต้องหักภาษีเงินได้
2.14 กำรจ่ำยเงินเฉลี่ยคืน
สมาชิกสมทบที่กู้เงินจากสหกรณ์ เมื่อสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลี่ย
คืนให้แก่สมาชิกสมทบตามส่วนจานวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกสมทบได้ส่งให้แก่
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สมทบที่ ผิ ดนั ดการส่ งเงิ นงวดช าระหนี้ ไม่ ว่ าต้ นเงิ นหรื อดอกเบี้ ย ในปี ใด จะไม่ ได้ รั บ
เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีนั้น
2.15 กำรบริกำรด้ำนเงินฝำก
สมาชิกสมทบ ที่มีความประสงค์จะขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์ ให้
กรอกข้อความในแบบการขอเปิดบัญชี และบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ ตามแบบที่กาหนดให้
ครบถ้วนถูกต้อง การฝากครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท
2.15.1 ฝำกด้วยเงินสด
สมาชิ ก สมทบผู้ ฝากจะต้ องเขี ยนใบฝากเงิ น ตามแบบที่ สหกรณ์
กาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ส่งพร้อมกับเงินสดที่ต้องการนาฝากให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
2.15.2 ฝำกด้วยเช็คธนำคำร
สมาชิกสมทบผู้ฝากเขียนใบฝากเงินให้ครบถ้วน ส่งพร้อมกับเช็คที่
ต้องการนาฝาก ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยเช็คที่จะนาฝากต้องเป็น
- เช็คเงินสดและไม่ขีดผู้ถือออก
- เช็คสั่งจ่ายเงินสด บุคคล นิติบุคคล เป็นเช็คขีดคร่อมธรรมดา
หรือ “& CO ” และไม่ขีดผู้ถือออก
- เช็คสั่งจ่าย “สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จากัด” เท่านั้น
2.15.3 ฝำกด้วยกำรโอนเงินผ่ำนสำขำธนำคำร
สมาชิกสมทบสามารถโอนเงินฝากเข้าบัญชีตามเลขบัญชีของสหกรณ์
ประเภทออมทรัพย์ ของธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน) ได้ดังนี้
- สาขาพรานนก เลขที่ 019 – 2 – 16251 – 9
- สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ เลขที่ 115 – 2 – 00202 – 6
เมื่อโอนเงินแล้ว โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร
ระบุเลขบัญชีของสหกรณ์ที่ต้องการนาฝาก และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมส่ง
เอกสารทางโทรสารมายังสหกรณ์ก่อนเวลา 1500 น. ของวันที่ทารายการโอน หากแจ้ง
การโอนหลังเวลา 1500 น. สหกรณ์จะดาเนินการเข้าบัญชีให้ในวันทาการถัดไป
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สมาชิกสมทบสามารถฝากเงินผ่านระบบ Bill Payment ของ
ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน) ได้ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องส่งสาเนาเอกสารการโอน
เงินให้กับสหกรณ์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.navy.mi.th/wsc
2.15.5 กำรรับรองยอดเงินฝำก
สมาชิกสมทบที่ประสงค์จะให้สหกรณ์รับรองยอดบัญชีเงินฝาก ให้
แจ้งความจานงกับสหกรณ์ โดยสามารถขอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.15.6 อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก
สมาชิ ก สมทบจะได้รั บ ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากในอัต ราที่สู ง กว่า หรื อ
เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงิ นฝากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
สหกรณ์ โดยจะคานวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และโอนเข้าบัญชีผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง ใน
วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี ดอกเบี้ยเงินฝากนี้สมาชิกสมทบจะ
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
2.15.7 กำรถอนเงิน
สมาชิกสมทบเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สามารถถอนเงินใน
บัญชีของตนเองเท่าใดก็ได้ ตามจานวนเงินที่มีอยู่ในบัญชี แต่ ต้องมีเงินฝากคงเหลือใน
บัญชีไม่ต่ากว่า 500 บาท โดยสามารถถอนเงินด้วยตนเอง หรือมอบอานาจให้ผู้อื่น
มาถอนแทนก็ได้
2.15.8 กำรปิดบัญชี
สมาชิ ก สมทบเจ้ า ของบั ญ ชี ส ามารถด าเนิ น การปิ ด บั ญ ชี ไ ด้ ที่
สหกรณ์ และจะขอเปิดบัญชีเงินฝากอีกในครั้งต่อไปได้ หลังจากการขอปิดบัญชีในครั้ง
ก่อนผ่านไปแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.16 กำรบริกำรด้ำนเงินกู้
สหกรณ์เปิดบริการให้สมาชิกสมทบที่มีความเดือดร้อนกู้เงินได้ 2 ประเภท
ดังนี้
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
- เงินกู้สามัญ
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สมาชิกสมทบจะขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือน แต่
ไม่เกินจานวนเงินตามประกาศของคณะกรรมการดาเนินการ ในกรณีที่มียอดค้างชาระ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินอยู่ก่อนการกู้งวดใหม่ จานวนเงินที่ขอกู้งวดใหม่ และยอดค้างชาระ
เดิม รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินข้างต้น
คุณสมบัติของผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
- ต้องเป็นสมาชิกครบ 2 เดือน
- ต้องมีเงินเดือนเหลือเพียงพอให้หักชาระหนี้ได้ในแต่ละเดือน โดย
ต้องเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
- ถ้าสมาชิกสมทบมีหนี้เงินกู้สามัญอยู่ จะต้องส่งเงินกู้สามัญมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 งวด
จำนวนงวดชำระหนี้
ระยะเวลาผ่อนชาระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้ได้ไม่เกิน 5 งวด โดยหัก
จากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย
เอกสำรกำรขอกู้
- แบบคาขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
- สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการผู้ค้าประกัน พร้อมกับรับรองสาเนา
ถูกต้อง
- ใบจ่ายเงินเดือน (สลิป) ต้นฉบับ
กำรค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน
สมาชิกสมทบผู้กู้ต้องมีข้าราชการประจาการ สังกัด ทร. ที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์นี้ 1 คน เป็นผู้ค้าประกัน
(2) เงินกูส้ ำมัญ
- สมาชิกสมทบ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของจานวนเงินฝาก หรือ
เงินค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
คุณสมบัติของผู้กู้
- เป็นสมาชิกสมทบครบ 3 เดือน
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ต้องเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
จำนวนงวดชำระหนี้
สมาชิกสมทบสามารถผ่อนชาระหนี้ได้ไม่เกิน 60 งวด (5ปี) ส่งเท่ากันทุก
งวด ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยหักจากเงินได้รายเดือน และเงินอื่นๆ ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย หรือ
ยินยอมให้หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ
เอกสำรกำรขอกู้
- แบบคาขอกู้เงินสามัญ ที่กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยผ่าน
การพิจารณาตามลาดับชั้น จนถึงบังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองอัตรานาวาเอก หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป
- สัญญาการขอกู้เงินสามัญ
- ใบจ่ายเงินเดือน (สลิป) ต้นฉบับ ของผู้กู้
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาบัตรประจาตัวของผู้กู้ พร้อมกับรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาบัตรประชาชนคู่สมรส ของผู้กู้ พร้อมกับรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) ของผู้กู้ เพื่อการโอนเงินกู้
- สาเนาใบสาคัญการสมรสของผู้กู้
- เอกสารอื่น ๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นหลักฐานของคู่สมรสผู้กู้ ต้องมีลายมือชื่อคู่สมรส
ประกอบด้วยทุกรายการ
กำรค้ำประกันเงินกู้
สมาชิกสมทบผู้กู้ให้ใช้เงินฝาก หรือหุ้นที่ชาระแล้วเป็นหลักประกันเงินกู้
ในกรณีใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน ให้สมาชิกสมทบทาบันทึก
ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินฝากออมทรัพย์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด

- 22 ดอกเบี้ยเงินกู้
สหกรณ์ จะคิ ด ดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ ไม่ เ กิ น จากกฎหมายก าหนด
(การเปลี่ ยนแปลงตามมติ คณะกรรมการด าเนิ นงาน) โดยคิ ดดอกเบี้ ยเป็ นรายวั น
ตามจานวนเงินต้นคงเหลือ
2.17 กำรบริกำรด้ำนสวัสดิกำร
(1) ทุนกำรศึกษำ
ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสมทบในแต่ละปี ให้เป็นไปตามระเบียบและ
ประกาศของสหกรณ์
(2) สงเครำะห์สมำชิกสมทบเสียชีวิต
หลักเกณฑ์กำรจ่ำย
กรณีสมาชิกสมทบสหกรณ์ ขณะดารงสภาพสมาชิก เสียชีวิตทุกกรณี
(เว้นเสียชีวิตที่เกิดจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง) สหกรณ์จะจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือ
ค่าจัดการศพ และช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต ดังนี้
- เป็นสมาชิกสมทบไม่ถึง 2 ปี นับแต่วันที่สมัค รจนถึงวันเสียชีวิต ให้
จ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษ รายละ 5,000 บาท
- เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่สมัครจนถึงวัน
เสียชีวิต ให้จ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษ ร้อยละ 3 ของทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว คูณด้วย
จานวนปีที่เป็นสมาชิก (เศษของปีให้คิดเป็น 1 ปี) ดังนี้
(2.1) หากคานวณได้เงินไม่ถึง 10,000 บาท ให้จ่าย 10,000 บาท
(2.2) หากคานวณได้เงินเกิน 10,000 บาท ให้จ่ายตามที่คานวณได้
(2.3) หากคานวณได้เงินเกิน 25,000 บาท ให้จ่าย 25,000 บาท
ผู้มีสิทธิรับเงิน
- บุคคลที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนา หรือพินัยกรรม
- หากบุ คคลตามที่ ระบุ ไว้ในหนั งสื อแสดงเจตนา หรื อพินัยกรรม ไม่
สามารถรับเงินได้ด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ผู้เป็นทายาทตามกฎหมาย เป็นผู้มีสิทธิได้รับแทน
หลักฐำนประกอบกำรขอรับเงิน
- แบบรายงานการขอรับเงินสงเคราะห์พิเศษ
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ที่เสียชีวิต
- สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการของผู้มีสิทธิรับเงิน และสาเนาเลขบัญชีธนาคาร
ไทย จากัด (มหาชน) สาขาใดก็ได้
- ให้นายทหารสัญญาบัตรประจาการเป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้อง
กำรดำเนินกำร
ให้ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
เสียชีวิต เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ และให้ติดต่อขอรับเงินภายใน 60 วัน
นับจากได้รับแจ้งจากสหกรณ์ เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ
สมำชิกสมทบที่เสียชีวิต มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์
สหกรณ์ จ ะน าเงิ น ที่ จะจ่ ายตามสิ ท ธิที่ ไ ด้รั บ มาหัก ช าระหนี้ ข อง
สมาชิกสมทบที่ค้างอยู่ทั้งหมดก่อน เว้นกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น สหกรณ์
อาจพิจารณาผ่อนผันให้ตามความเหมาะสม
(3) สงเครำะห์สมำชิกสมทบประสบภัยพิบัติต่ำงๆ
เช่น อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย จะต้องเป็นสมาชิกแล้วไม่น้อยกว่า
90 วัน และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน
- เป็นเจ้าบ้าน ให้จ่ายรายละไม่เกิน 5,000 บาท
- เป็นผู้พักอาศัย ให้จ่ายรายละไม่เกิน 1,500 บาท
(4) สงเครำะห์สมำชิกสมทบเจ็บป่วย
สมาชิกสมทบต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลนานเกินกว่า 10 วัน
สหกรณ์ จ ะจ่ า ยรายละ 1,000 บาท โดยให้ แ นบใบรั บ รองแพทย์ ที่ ป ระทั บ ตรา
โรงพยาบาล พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานราชการ และสาเนาหน้าเลขที่บัญชี
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาใดก็ได้ เพื่อใช้ประกอบการขอรับเงิน
2.18 กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชำติ และที่อยู่
สมาชิก และสมาชิกสมทบคนใดที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ
และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

- 24 โดยให้สมาชิกและสมาชิกสมทบทาบันทึกพร้อมแนบหลักฐานของทางราชการเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งที่สหกรณ์
2.19 กำรสงวนสิทธิ์
สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดจ่าย หรือลดจานวนลงต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
หากปรากฏว่ าเงิ นทุ นสาธารณประโยชน์ ซึ่ งที่ ประชุ มใหญ่ จั ดสรรไว้ ตามข้ อบั งคั บ
หมดสิ้ นลง หรื อมี จ านวนน้ อยกว่ าหลั กเกณฑ์ ซึ่ งสมาชิ กสมทบพึ งมี สิ ทธิ ได้ รั บเงิ น
สงเคราะห์

ผนวก ก
สิทธิประโยชน์ที่สมำชิกจะได้รับจำกกำรถือหุ้น
ตัวอย่างที่ 1
ส่งหุ้นรายเดือนๆ ละ 500 บาท เท่ากันตลอดทุกเดือน เป็นระยะเวลา 30 ปี อัตราเงินปันผลที่
ร้อยละ 7.00
ปีที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หุ้นต่อเดือน
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
รวม

หุ้นสะสมต่อปี
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
420,000

หุ้นสะสมทั้งหมด
6,000
12,000
18,000
24,000
30,000
36,000
42,000
48,000
54,000
60,000
72,000
84,000
96,000
108,000
120,000
132,000
144,000
156,000
168,000
180,000
204,000
228,000
252,000
276,000
300,000
324,000
348,000
372,000
396,000
420,000

เงินปันผล
192.50
612.50
1,032.50
1,452.50
1,872.50
2,292.50
2,712.50
3,132.50
3,552.50
3,972.50
4,585.00
5,425.00
6,265.00
7,105.00
7,945.00
8,785.00
9,625.00
10,465.00
11,305.00
12,145.00
13,370.00
15,050.00
16,730.00
18,410.00
20,090.00
21,770.00
23,450.00
25,130.00
26,810.00
28,490.00
313,775.00

-2ตัวอย่างที่ 2
นาเงินปันผลที่ได้รับในทุกๆ ปี มาออมหุ้นเพิ่มในปีถัดไป โดยสามารถส่งค่าหุ้นได้สูงสุดไม่เกิน
5,000 บาทต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 600,000.- บาท และอัตราเงินปันผลที่ร้อยละ 7.00
ปีที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

หุ้นต่อเดือน
500
510
560
640
770
940
1,170
1,480
1,880
2,400
3,060
3,910
4,910
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
2,270
รวม

หุ้นสะสมต่อปี
6,000
6,120
6,720
7,680
9,240
11,280
14,040
17,760
22,560
28,800
36,720
46,920
58,920
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
27,240
600,000

หุ้นสะสมทั้งหมด
6,000
12,120
18,840
26,520
35,760
47,040
61,080
78,840
101,400
130,200
166,920
213,840
272,760
332,760
392,760
452,760
512,760
572,760
600,000

เงินปันผล
192.50
616.35
1,064.00
1,565.20
2,152.85
2,865.10
3,743.25
4,845.40
6,242.60
8,022.00
10,292.10
13,189.75
16,859.15
21,018.20
25,218.20
29,418.20
33,618.20
37,818.20
42,018.20
260,759.45

ผนวก ข
สิทธิประโยชน์ที่สมำชิกจะได้รับจำกกำรฝำกเงินออมทรัพย์
มำฝำกเงินกับ สอ.วด. ครบ 30 ปี มีเงินออมมำกกว่ำที่คิด
สมมติอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์ที่ร้อยละ 4.00 ตลอด 30 ปี
จำนวนเงินออมต่อเดือน
500
1,000
1,500
2,000
3,000
4,000
5,000

เงินต้น
ดอกเบี้ย
เงินต้นรวมดอกเบี้ย
สิ้นปีที่ 30 สิ้นปีที่ 30
สิ้นปีที่ 30
180,000
166,169.55
346,169.55
360,000
332,339.10
692,339.10
540,000
498,508.65
1,038,508.65
720,000
664,678.20
1,384,678.20
1,080,000 997,017.30
2,077,017.30
1,440,000 1,329,356.40
2,769,356.40
1,800,000 1,661,695.50
3,461,695.50

