
 

 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด 

ที่  24 / 2562 
เรื่อง  โครงการเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 44 ปี รุ่น 4-1(44), 4-2(45), 4-3(46) 

************************* 

เพ่ือให้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจและส่งเสริมให้สมาชิกมีการออม อาศัยอ านาจตามข้อ 12  
ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์ออมทรัพย์
พิเศษ และฝากประจ า พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันอังคารที่ 
11 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีมติเปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือฉลอง 44 ปี รุ่น 4-1 (44), 4-2 (45), 4-3 (46) 
โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยและเงือ่นไขการรับฝาก มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  อัตราดอกเบี้ย 
จ านวนเงิน อัตราดอกเบี้ย 

4-1 (44)     100,000.00 บาท  –   5,000,000.00 บาท   
4-2 (45)  5,000,001.00  บาท  – 10,000,000.00 บาท   
4-3 (46)  10,000,001.00 บาท ขึ้นไป  

3.15 ต่อปี 
3.20 ต่อปี 
3.25 ต่อปี 

2.  เงื่อนไขการรับฝาก 
     2.1  สมาชิกที่ประสงค์จะเปิดบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือฉลอง 44 ปี รุ่น 4-1  

(44), 4-2 (45), 4-3 (46) สหกรณ์ฯ ก าหนดเงื่อนไขการเปิดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1.1  สมาชิกที่ประสงค์เปิดบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง  4-1 (44)  
         จะต้องฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และ 
         ไม่เกิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)                   
2.1.2  สมาชิกที่ประสงค์เปิดบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 4-2 (45)  
         จะต้องฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 5,000,001.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งบาทถ้วน)   
         และไม่เกิน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)               
2.1.3  สมาชิกที่ประสงค์เปิดบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 4-3 (46)  
         จะต้องฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000,001.00 บาท (สิบล้านหนึ่งบาทถ้วน) 
         ขึ้นไป  
กรณีท่ีสมาชิกมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 43 ปี รุ่น 4-1 (44), 4-2 (45), 4-3 (46)   

และ44 ปี รุ่น 4-1 (44), 4-2 (45), 4-3 (46) อยู่แล้วหากประสงค์จะฝากเพ่ิมในโครงการ มั่นคง 44 ปี รุ่น 4-1 (44), 
4-2 (45), 4-3 (46) ต่อจะต้องฝากครั้งละไม่ต่ ากว่า 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

3.  สหกรณ์เปิดรับเงินฝากโครงการออมทรัพย์เพ่ือฉลอง 44 ปี รุ่น 4-1 (44), 4-2 (45), 4-3 (46)   
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และปิดรับฝากในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ในวัน และเวลาท าการ 

4.  สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้แก่สมาชิก  โดยค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ 
และน าดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝากในวันที่ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 , วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563   

 
 



- 2 - 
 

 
5.  กรณีผู้ฝากถอนเงินในบัญชีดังกล่าวบางส่วนก่อนวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 จะต้องมี 

เงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ ากว่ายอดเงินที่เปิดบัญชี สหกรณ์จึงจะค านวณดอกเบี้ยให้ กรณีถอนเงินก่อนวันที่ 30 
เมษายน พ.ศ. 2563 สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ประกาศใช้  
ณ ขณะนั้น และผู้ฝากจะต้องคืนดอกเบี้ยส่วนที่รับเกินไป ให้แก่สหกรณ ์ฯ 

6.  สมาชิกท่ีเปิดบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือฉลอง 43 ปี รุ่น 4-1 (44), 4-2 (45),  
4-3 (46) ถ้าไม่มาปิดบัญชีในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สหกรณฯ์ จะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชี
โครงการเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 44 ปี รุ่น 4-1 (44), 4-2 (45), 4-3 (46) โดยอัตโนมัติ และถือว่าผู้ฝาก
ยอมรับเงื่อนไขตามโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือฉลอง 44 ปี รุ่น 4-1 (44), 4-2 (45), 4-3 (46)   

7.  ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 
8.  ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะฝากเงินเพ่ิมในบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือฉลอง 44 ปี  

รุ่น 4-1 (44), 4-2 (45), 4-3 (46)  แต่ไม่สามารถเดินทางมาที่ส านักงานสหกรณ์ฯ สามารถท าได้ดังนี้ 
     8.1  โอนเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด    

 ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตามเลขท่ี 
 บัญชีธนาคาร ดังนี้ 
 8.1.1  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน  
          เลขที่บัญชี 012 1 34476 2 
 8.1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาตลาดศรีย่าน  
          เลขที่บัญชี 073 2 09794  

     8.2  ฝากผ่านบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่สหกรณ์ฯ เปิดใช้บริการ ภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หลังจากนั้นสมาชิกจะต้องน าหลักฐานส าเนาใบ Pay In มาติดต่อ 
เขียนใบน าฝากที่สหกรณ์ฯ หรือแจ้งต่อสหกรณ์ทางโทรสารหรือทาง e-mail โดยระบุรายละเอียด และวัตถุประสงค์
ในการโอนเงินให้ชัดเจน ภายในเวลาท าการของสหกรณ์ฯ  ในวันนั้นๆ  

สหกรณ์ฯ จะถือว่าเงินฝากดังกล่าวเข้าบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือฉลอง 44 ปี  
รุ่น 4-1 (44) , 4-2 (45), 4-3 (46) ตั้งแต่วันที่สมาชิกแจ้งและน าเงินฝากเข้าบัญชีของสหกรณ์ฯ  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   

ประกาศ ณ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

 
 

(นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์) 
ประธานกรรมการ 

 


