
  

 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด 

ที่  61 / 2561 
เรื่อง  การรับฝากเงินโครงการเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31) 

(ระยะเวลา 3 ปี) 
************************* 

                  ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ได้ออกประกาศ ที่ 54/2561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 
2561 เรื่อง การรับฝากเงินโครงการเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31) (ระยะเวลา 3 ปี) นั้น 
สหกรณ์ฯ ขอยกเลิกประกาศฯ ฉบับดังกล่าว เนื่องจากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน และขอออกประกาศฯ ฉบับนี้
เพ่ือถือใช้แทนประกาศฯ ที่ 54/2561 ดังนี้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจและส่งเสริมให้สมาชิกมีการออม อาศัยอ านาจตามข้อ 12  
ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกประเภทเงินฝากออมทรัพย์    
ออมทรพัย์พิเศษ และฝากประจ า  พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  ชุดที่ 45 ครั้งที ่17/2561     
เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561  มีมติให้เปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31) และ
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยพร้อมทั้งเงื่อนไขการรับฝากโครงการเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31) ดังนี้  

อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข 
3.40  ต่อปี 1.  สมาชิกที่ประสงค์จะเปิดบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31) 

ใหม่ จะต้องฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100,000.00 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
         กรณีท่ีสมาชิกมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 อยู่แล้วหาก
ประสงค์จะฝากเพ่ิมในโครงการเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31)  จะต้อง
ฝากครั้งละไม่ต่ ากว่า 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

2.  สหกรณ์ฯ จะเปิดรับฝากโครงการเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31) ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาท าการของสหกรณ์ฯ 

3.  สหกรณ์ฯ จะค านวณดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 3.40 ต่อปี ทุกวันท าการสิ้น
เดือน ส าหรับจ านวนเงินที่ฝากจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยค านวณเป็นรายวัน
ตามยอดเงินคงเหลือ และน าดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกผู้ฝากในวัน 
ท าการสิ้นเดือนทุกๆ เดือน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564  
(รวม 38 เดือน) 

4.  กรณีสมาชิกถอนเงินในบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31) 
ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สหกรณฯ์ ถือว่าผิดเงื่อนไขการฝากเงินสมาชิกจะต้องปิด
บัญชีเงินฝาก โดยสหกรณ์ฯ จะค านวณดอกเบี้ยให้แกส่มาชิกเป็นรายวันในอัตราเท่ากับ
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ฯ ประกาศใช้ ณ ขณะนั้น และผู้ฝากจะต้องคืน 
ดอกเบี้ยส่วนที่ได้รับเกินไปให้กับสหกรณ์ฯ ที่สหกรณ์ฯ ได้จ่ายไปก่อนแล้ว ตามข้อ 3 นั้น  

5.  สมาชิกที่เปิดบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 ถ้าไม่มาปิดบัญชี 
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ฯ จะท าการโอนเงินฝากเข้าบัญชีโครงการเงินฝากออม
ทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และถือว่าผู้ฝากยอมรับใน
เงื่อนไขตามโครงการเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31)  

6.  อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวในข้อ 3 มีผลถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
7.  ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 
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ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะฝากเงินเพ่ิมในบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31) 

แต่ไม่สามารถเดินทางมาที่ส านักงานสหกรณ์ฯ สามารถท าได้ดังนี้ 
1. น าเอกสาร Bill Payment จากสหกรณฯ์ ไปติดต่อธนาคารพร้อมกับเงินที่ต้องการฝากเพ่ิม ภายใน

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 การฝากดังกล่าวนี้ สมาชิกจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่แต่ละธนาคารก าหนดและต้องน าหลักฐาน Bill Payment ในส่วนของ
สมาชิกมาติดต่อที่สหกรณ์ฯ เพ่ือปรับสมุดคู่ฝากภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  

2. น าฝากผ่านบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่สหกรณ์ฯ เปิดใช้บริการ ภายในวันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561   
ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 หลังจากนั้นสมาชิกจะต้องน าหลักฐานส าเนาใบ Pay In มาติดต่อ
เขียนใบน าฝากที่สหกรณ์ฯ หรือแจ้งต่อสหกรณ์ทางโทรสารหรือทาง e-mail  ภายในเวลาท าการ
ของสหกรณ์ฯ ในวันนั้นๆ  

 สหกรณฯ์ จะถือว่าเงินฝากดังกล่าวเข้าบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31) 
ตั้งแต่วันที่สมาชิกแจ้งและน าเงินฝากเข้าบัญชีของสหกรณ์ฯ  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนีใ้ห้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่ 25 กันยายน 2561 
                       
 

 
 

(นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์) 
ประธานกรรมการ 

      


