ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ที่ 5 / 2564
เรื่อง การรับฝากเงินโครงการเงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (47)
(ระยะเวลา 3 ปี)
*************************
เพื่อให้ เป็ น ไปตามภาวะเศรษฐกิจและส่ งเสริมให้ ส มาชิกมีการออม อาศัยอานาจตามข้อ 12
ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกประเภทเงินฝากออม
ทรั พย์ ออมทรั พย์พิเศษ และฝากประจ า พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ชุดที่ 48 ครั้ งที่
8/2564 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 มีมติให้เปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (47) และกาหนด
อัตราดอกเบี้ย พร้อมทั้งเงื่อนไขการรับฝากโครงการเงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (47) ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย
เงื่อนไข
2.80 ต่อปี 1. เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด และสามารถเปิดบัญชีได้
เพียง 1 เล่ม กรณีสมาชิกที่มีบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (07) อยู่แล้ว
ไม่สามารถเปิดบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (47) ได้
2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 300.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และไม่เกิน
5,000.00 บาท (ห้ าพันบาทถ้ว น) โดยยินยอมให้ สหกรณ์ฯ หั กเก็บจากเงินเดือน ณ
ที่จ่าย ทุก ๆ เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ในใบเปิดบัญชี กรณีสมาชิกนอกสังกัด
สามารถหั กจากเงิน ฝากออมทรั พย์ที่มีอยู่ กับสหกรณ์ทุกเดื อน เพื่ อนาฝากเข้าบัญ ชี
โครงการเงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (47)
3. สหกรณ์ฯ จะเปิดรับฝากโครงการเงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (47) ตั้งแต่วันที่ 4
มกราคม 2564 และปิดรับฝากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาทาการของ
สหกรณ์
4. สหกรณ์ฯ จะคานวณดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 2.80 ต่อปี โดยคานวณเป็น
รายวั น และน าดอกเบี้ ย ทบเป็ น ต้ น เงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากในวั น ที่ 25 มี น าคม ,
25 กันยายน ของทุกปี จนสิ้นสุดโครงการในวันที่ 29 ธันวาคม 2566
5. กรณีสมาชิกถอนเงินในบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (47) ก่อนครบ
กาหนดหรือไม่สามารถหักเก็บจากเงินดือน ณ ที่จ่ายได้ หรือไม่สามารถหักจากเงินฝาก
ออมทรั พ ย์ ที่ มีอ ยู่ กับ สหกรณ์ฯ จะถือ ว่า ผิ ด เงื่อ นไขของการฝากเงิน ตามโครงการนี้
สหกรณ์ฯ ปิดบัญชีและคานวณดอกเบี้ยเงินฝากที่มีอยู่ทั้งหมดให้กับสมาชิก ในอัตรา
เท่ า กั บ ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ ที่ ป ระกาศใช้ ใ นขณะนั้ น และจะโอนเงิ น ต้ น
พร้ อ มดอกเบี้ ย ทั้ ง หมดเข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ ที่ ส มาชิ ก แจ้ ง ความประสงค์ ไ ว้
ในใบเปิดบัญชี
6. เมื่อฝากโครงการเงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (47) แล้ วจนครบตามระยะเวลา
สหกรณ์ฯ จะทาการปิดบัญชีและจะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดเข้าบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้ในใบเปิดบัญชี
7. ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
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ในกรณี ที่ส มาชิก ประสงค์ จ ะฝากเงิน ในบัญ ชีโ ครงการเงิ นฝากออมทรัพ ย์รั กษ์ การออม (47)
สามารถทาได้ ดังนี้
1. ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (47) ให้สมาชิกมาติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น
2. โอนเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ตามเลขที่
บัญชีธนาคาร ดังนี้
2.1 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน เลขที่บัญชี 012 1 34476 2
2.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาตลาดศรีย่าน เลขที่บัญชี 073 2 09794 1
3. นาฝากผ่านบัญชีธนาคาร (ในข้อ 2.) ภายในวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2564 และสมาชิกจะต้องนาหลักฐานสาเนาใบ Pay In มาติดต่อเขียนใบ นาฝากที่สหกรณ์ฯ
หรือแจ้งต่อสหกรณ์ทางโทรสารหรือทาง e-mail โดยระบุรายละเอียดและวัตถุประสงค์ใน
การโอนเงินให้ชัดเจน ภายในเวลาทาการของสหกรณ์ฯ ในวันนั้นๆ สหกรณ์ฯ จะถือว่าเงิน
ฝากดังกล่าวเข้าบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (47) ตั้งแต่วันที่สมาชิกแจ้ง
และนาเงินฝากเข้าบัญชีของสหกรณ์ฯ
4. ช่องทางการติดต่อ
4.1 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 8111
4.2 โทรสาร 0 2241 3451
4.3 E-mail : vjrc.finance@gmail.com
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

(ผศ.นพ.ณัฐพล สันตระกูล)
ประธานกรรมการ

