
  

 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด 

ที่  7 / 2562 
เรื่อง  การรับฝากเงินโครงการเงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี (21) 

(ระยะเวลา 4 ปี) 
************************* 

เพ่ือให้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจและส่งเสริมให้สมาชิกมีการออม อาศัยอ านาจตามข้อ 12  
ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกประเภทเงินฝากออมทรัพย์    
ออมทรัพย์พิเศษและฝากประจ า พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ชุดที่ 46 ครั้งที ่1/2562 เมื่อวัน
อังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีมตใิห้เปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี (21) และก าหนดอัตราดอกเบี้ย
พร้อมทั้งเงื่อนไขการรับฝากโครงการเงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี (21) ดังนี้  
อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข 
3.90  ต่อปี 1.  สมาชิกที่ประสงค์จะเปิดบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี (21) ใหม่ จะต้องฝาก 

ครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
         กรณีท่ีสมาชิกมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี อยู่แล้วหากประสงค์จะฝากเพ่ิม
ในโครงการเงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี (21) จะต้องฝากครั้งละไม่ต่ ากว่า 1,000.00 บาท 
(หนึ่งพันบาทถ้วน) 

2.  สหกรณฯ์ จะเปิดรับฝากโครงการเงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี (21) ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม  
2562 และปิดรับฝากวันที่ 31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาท าการของสหกรณ์ฯ 

3.  สหกรณ์ฯ จะค านวณดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 3.90 ต่อปี ทุกวันท าการสิ้นเดือน  
ส าหรับจ านวนเงินที่ฝากจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยค านวณเป็นรายวันตามยอดเงิน 
คงเหลือ และน าดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกผู้ฝากในวันท าการสิ้นเดือน 
ทุกๆ เดือน  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 จนถึงเดือนธันวาคม 2565 (รวม 48 เดือน) เว้นแต่ 
เดือนธันวาคม 2565 สหกรณ์ฯ จะค านวณดอกเบี้ยให้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็น 
วันสิ้นสุดโครงการ และสหกรณ์ฯ จะน าดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกผู้ฝาก 
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 

4.  กรณีสมาชิกถอนเงินในบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี (21) ก่อนวันที่ 15  
ธันวาคม 2565 สหกรณ์ฯ ถือว่าผิดเงื่อนไขการฝากเงิน สมาชิกจะต้องปิดบัญชีเงินฝาก  
โดยสหกรณ์ฯ จะค านวณดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกเป็นรายวันในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝาก 
ออมทรัพย์ที่สหกรณ์ฯ ประกาศใช้ ณ ขณะนั้น และผู้ฝากจะต้องคืนดอกเบี้ยส่วนที่ได้รับ 
เกินไปให้กับสหกรณ์ฯ ที่สหกรณ์ฯ ไดจ้่ายไปก่อนแล้ว ตามข้อ 3 นั้น  

5.  สมาชิกที่เปิดบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี ถ้าไม่มาปิดบัญชี ในวันที่ 2  
มกราคม 2562 สหกรณฯ์ จะท าการโอนเงินฝากเข้าบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์ 
หรรษา 4 ปี (21) และถือว่าผู้ฝากยอมรับในเงื่อนไขตามโครงการเงินฝากออมทรัพย์ 
หรรษา 4 ปี (21)  

6.  อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวในข้อ 3 มีผลถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 
7.  ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 
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      ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะฝากเงินเพ่ิมในบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี (21) แต่ไม่

สามารถเดินทางมาท่ีส านักงานสหกรณ์ฯ สามารถท าได้ดังนี้ 
1. โอนเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด   ตามเลขที่บัญชี

ธนาคาร ดังนี้ 
    1.1  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน เลขที่บัญชี 012 1 34476 2 

1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดศรีย่าน เลขท่ีบัญชี 073 2 09794 1 
1.3  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร เลขที่บัญชี 094 1 29372 4 

2. น าฝากผ่านบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่สหกรณ์ฯ เปิดใช้บริการ ภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2562 หลังจากนั้นสมาชิกจะต้องน าหลักฐานส าเนาใบ Pay In มาติดต่อเขียน
ใบน าฝากที่สหกรณ์ฯ หรือแจ้งต่อสหกรณ์ทางโทรสารหรือทาง e-mail  โดยระบุรายละเอียดและ
วัตถุประสงค์ในการโอนเงินให้ชัดเจน ภายในเวลาท าการของสหกรณ์ฯ ในวันนั้นๆ  

       สหกรณฯ์ จะถือว่าเงินฝากดังกล่าวเข้าบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี (21) ตั้งแต่วันที่
สมาชิกแจ้งและน าเงินฝากเข้าบัญชีของสหกรณ์ฯ  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนีใ้ห้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่ 26 ธันวาคม 2561 
                       
 
 

(นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์) 
ประธานกรรมการ 

      


