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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

วันที่ 3 มีนาคม 2557



สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2549 2

จดหมายข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด ฉบับนี้เป็น

ฉบับที่ 79 แล้ว ถึงแม้ว่าจะล่าช้าไปบ้าง แต่ก็เติมเต็มไปด้วยเนื้อหา 

ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกเป็นอย่างยิ่ง อาทิเช่น ความรู้เรื่องหนี้นอกระบบ  

การดูแลสุขภาพให้สมวัย ดาวพราวแสงสหกรณ์ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็น 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และสิ่งที่ขาดไม ่ได ้สำาหรับสมาชิกก็ คือ 

ฐานะทางการเงินปัจจุบันของสหกรณ์ ซึ่งจะทำาให้สมาชิกทุกท่านรับทราบ 

และมีความมั่นใจในการทำางานของคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 41 นี้

เดือนหน้านี้ก็จะเป็นปีใหม่ไทย ขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุข 

สดชื่นตลอดปี 2557 นะคะ แล้วพบกันใหม่หลังสงกรานต์ค่ะ

บรรณาธิการ แถลง

ดุษฎี  ดวงมณี

ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2557

จำานวน
เงิน

สหกรณ์มีทุนดำาเนินการ  10,045,827,708.39     บาท

แหล่งที่มาของทุน

ทุนเรือนหุ้น  2,480,473,390.00 บาท

ทุนสำารอง  450,109,888.69 บาท

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ  135,331,077.77 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก  3,987,033,015.10 บาท

เงินกู้ยืม  2,821,150,000.00 บาท

หนี้สินอื่น  21,886,638.79 บาท

กำาไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  12,439,541.69  บาท 

กำาไรสะสม  137,404,156.35 บาท

แหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินให้สมาชิกกู้  1,553,154,578.77 บาท

เงินฝากสหกรณ์อื่น  4,697,957,827.00 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน  704,000,000.00 บาท

เงินลงทุนในตราสาร  2,976,776,278.60 บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  44,578,904.62 บาท

สินทรัพย์อื่น  69,360,119.40 บาท

ฐ�นะก�รเงิน
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ลำ�ดับ ประเภทเงินฝ�ก อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปีอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยประเภทเงินกู้

เงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี

เงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

เงินกู้ระยะสั้น  (12 เดือน)  5.10

เงินกู้ระยะปานกลาง  (36 เดือน)  5.10

เงินกู้ระยะยาว  (120 เดือน)  5.25

สารจากประธาน

1 เงินฝากออมทรัพย์ 1.50

2 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.30

3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

 - ตั้งแต่ 1,000 – 1,000,000 บาท 2.50

 - ตั้งแต่ 1,000,001 – 5,000,000 บาท 2.75

 - ตั้งแต่ 5,000,001 – 10,000,000 บาท 2.85

 - ตั้งแต่ 10,000,001 ขึ้นไป 3.00

4 เงินฝากประจำา (เสียภาษี 15%) 

 - เงินฝากประจำา 3 เดือน 2.00

 - เงินฝากประจำา 6 เดือน 2.50

 - เงินฝากประจำา 12 เดือน 3.25

 - เงินฝากประจำา 24 เดือน 3.25

 - เงินฝากประจำา 36 เดือน 3.25
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สวัสดีครับท่านสมาชิก
ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาสหกรณ์ได้พาสมาชิกไปสัมมนาที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งก็ผ่าน

ไปด้วยดีได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนานกันทุก ๆ คน และผมขอเชิญท่านสมาชิกให้ความคิดเห็นว่า 

ครั้งต่อไปอยากจะไปไหนกัน โดยที่แสดงความคิดเห็นได้ที่สหกรณ์ หรือที่คณะกรรมการทุกท่านครับ  

ถ้าสามารถจัดไปได้ก็จะจัดครับ

สำาหรับการสัมมนาในประเทศ ผมและคณะกรรมการอยากชวนไปสัมมนากันที่ จ.ชัยนาท 

และแถมด้วยการเชียร์บอลทีมชัยนาท F.C. ซึ่งบริษัทนำ้าตาลวังขนาย (บริษัทแม่ของสหกรณ์ 

เครดิตยูเนี่ยนวังขนาย จำากัด) ลูกค้าของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด ขณะนี้ 

กำาลังประสานงานเพื่อที่จะได้แวะชมโรงงานนำ้าตาลวังขนายด้วย เชียร์บอลสนุก ได้เที่ยวพร้อม

ความรู้ ต้องไปกับสหกรณ์ออมทรัพย์ วชิรพยาบาล จำากัด ครับ

เช่นเคย ผมขอกระตุ ้นให้สมาชิกออมเงินให้เป็นนิสัย เพราะขณะนี้หนี้ครัวเรือนต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ สมาชิกของเราจำานวนหนึ่งประสบปัญหาด้านสินเช่ือ จึงขอให้สมาชิกคิดให้ดี  

เมื่อจะเป็นหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย จำากัด แบ่งบ่อเกิดแห่งหนี้ไว้ 4 ข้อ คือ

1.  หนี้เกิดจากความจำาเป็น   3.  หนี้เกิดจากความไม่รู้ 

2.  หนี้เกิดจากความอยากได้ อยากมี  4.  หนี้เกิดจากการสานฝัน เช่น ซื้อบ้าน ท่องเที่ยว

เมื่อเป็นหนี้สมดังตั้งใจ ก็ต้องพยายามใช้หนี้โดยชำาระให้ตรงต่อเวลา ถ้าทำาได้การเป็นหนี้จะจบลงอย่างมีความสุข ถ้าทำาไม่ได้หนี้

สินจะพอกพูน ซึ่งมีสัญญาณคือ

-  ไม่มีเงินเก็บ     -  อยู่อย่างรอคอย เงินเดือน โบนัส

-  เงินออกปุ๊บ – หายไปกับหนี้สิน   -  จ่ายค่านำ้า ค่าไฟ ค่าเช่า ฯลฯ ไม่ตรง

-  เริ่มผ่อนของจำาเป็นด้วยเงินผ่อน

สิ่งที่ต้องทำาคือ “หยุดสร้างหนี้”  และ “วางแผนจ่ายเงิน” โดยทำาบัญชีรับ – จ่ายทุกวัน ทำาแผนปลดหนี้ ปลดหนี้ง่าย ๆ  ก่อน (หนี้น้อย) 

ปลดหนีด้อกแพง สำารวจทรพัย์สนิเผือ่ขาย สำารวจความสามารถของเราในการชำาระหนี ้เจรจาต่อรองผ่อนผนั เดินตามแผนทีว่างไว้  โชคดนีะครบั

ยั่งยืน 4 เดือน  3.30 / เพื่อพัฒนา  3.30 / เฉลี่ยคืน 22 / และปันผล 5.15
“ออมเงินกับสหกรณ์วันนี้ มั่นคงในวันหน้าแน่นอน”

นายแพทย์พจน์  ธีรคุปต์



สารจากที่ปรึกษาด้านบริหาร
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จากการที่ผมได้ตรวจคนไข้คดีท่ีเกิดจากการถูกทำาร้ายที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คนไข้ที่ถูกทำาร้ายกลุ่ม

หนึ่ง จำานวนมากพอสมควรได้ให้ประวัติว่าเป็นผลเกิดจากการเป็นหนี้จากการกู้เงินนอกระบบ และไม่สามารถหาเงินคืนให้กับนายทุนเงินกู้

ได้ทันเวลาจึงได้ถูกทำาร้าย บางรายมีอาการสาหัสเกือบถึงแก่ชีวิต และบางรายก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล และในกลุ่มดังกล่าวก็มีเจ้าหน้าที่

ของโรงพยาบาลและเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ด้วย จากการตรวจสอบข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์มีคดีทำาร้ายร่างกายที่เกิดจากการเป็นหนี้

เงินกู้นอกระบบ ซึ่งมีให้เห็นบ่อยครั้งในหน้าหนังสือพิมพ์ บางรายเกิดภาวะเครียดถึงขนาดฆ่าตัวตาย  บางรายถึงขนาดต้องขายลูกสาวเพื่อ

หาเงินมาให้หนี้ บางรายต้องหนีออกจากบ้านเพราะเกิดความกลัวจากระบบทวงหนี้ บางรายกลายเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอก หมดเนื้อหมดตัว 

ต้องมาอยู่ที่ศูนย์อพยพคนไทยไร้แผ่นดินและบางรายเกิดภาวะครอบครัวแตกแยก 

การถูกทำาร้ายดังกล่าว คนไข้ให้ข้อมูลว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายซ่ึงเรียกช่ือต่าง ๆ กัน เช่น “กลุ่มทวงหนี้” “แก๊งค์ทวงหนี้” “พวก

หมวกกันน็อค” “แก๊งค์หมวกกันน็อค” “แก๊งค์มดดำา” กลุ่มนี้จะมีลักษณะการทำางานโดยใช้จักรยานยนต์ซ้อนสอง สวมแจ็คแก๊ท กางเกงส

แล็ค รองเท้าหนัง หมวกกันน็อคปิดหน้าตา เป็นเครื่องแบบอันเป็นบุคลิกพิเศษของกลุ่มทวงหนี้  เมื่อเข้าไปทวงหนี้จะขี่จักรยานยนต์วนเวียน

เข้ามาที่บ้านของลูกหนี้ถ้าไม่พบก็จะขับวนวันละหลายรอบ ลูกหนี้รายไหนไม่มีเงินจ่ายก็ถูกขู่ ถูกทำาร้าย บางทีก็มายกทรัพย์สินในบ้าน ทั้ง 

โทรทัศน์ ตู้เย็น มอเตอร์ไซด์ เครื่องเสียง บางรายติดหนี้หลายบริษัทก็ต้องปิดบ้านหลบหนีไปต่างจังหวัด การทำางานมีลักษณะแผ่ขยายเป็น

เครือข่าย ทำางานแบบเปิดเผย ทวงจริง ทำาร้ายและกระทืบจริง 

ตัวอย่าง คนไข้รายหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า ไปกู้เงินกู้นอกระบบ กู้เงินมา 10,000 บาท ต้องส่งดอกเบี้ยวันละ 200 บาท (ดอกเบ้ีย

อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเงินต้น) สรุปดอกเบี้ยตกร้อยละ 60 ต่อเดือน หรือร้อยละ 2 ต่อวัน กลายเป็นต้องหาเงินมาส่งเป็นหนี้รายวัน ข้อมูล

จากสัมภาษณ์จากคนไข้หลายราย พอสรุปได้ว่าหากใคร

หลงเข้าไปในวังวน “หนี้รายวัน” แล้วยากที่จะเดินออก

มาได้อย่างปลอดภัย ที่น ้อยสุดก็แทบหมดตัว แต่ส่วน

ใหญ่ชีวิตที่เหลืออยู ่พลิกผันเหมือนตกนรก จึงมีไม่น้อย

เลยที่ตัดสินใจ “จบชีวิต” เพื่อหนีหนี้ ถึงขั้นเขียนจดหมาย 

ลาตายไว้ 

ดอกเบี้ย ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายของคำาว่า

ดอกเบี้ยไว้คือ “ค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคล

อีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้นหรือเพื่อทดแทน

การไม่ชำาระหนี้หรือชำาระหนี้ไม่ถูกต้อง” 

หนี้นอกระบบ  คือหนี้จากการกู ้ยืมเงินโดยคิด

ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนดจากบุคคลหรือกลุ ่ม

บุคคลและไม่ใช่เป็นการกู ้จากแหล่งเงินกู ้ที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย 

หนีน้อกระบบ
กบัระบบทวงหนีม้หาโหด นพ.จรูญศักดิ์  นวลแจ่ม
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หลักการกู้ยืมเงินและคิดดอกเบี้ยที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ได้มีการกำาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง 

มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืนเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืม

เป็นสำาคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ 

มาตรา 654  ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากำาหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบ

ห้าต่อปี 

ความผิดและโทษถ้าเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำาหนด กำาหนดไว้ใน “พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.

2475 มาตรา 3 บุคคลใด

(1) ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำาหนดไว้ หรือ

(2) เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท่านบัญญัติไว้ในกฎหมาย บังอาจกำาหนดข้อความอันไม่จริงในเรื่องจำานวนเงินกู้หรือ

อื่น ๆ ไว้ในหนังสือสัญญา หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ หรือ

(3) นอกจากดอกเบี้ย ยังบังอาจกำาหนดจะเอา หรือรับเอาซึ่งกำาไรอื่นเป็นเงินหรือสิ่งของ หรือโดยวิธีเพิกถอนหนี้หรืออื่น ๆ จนเห็น

ได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืม 

ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจำา 

ทั้งปรับ”

จากข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไป ถ้าไม่ได้ทำาสัญญากู้ยืมกันจะบังคับโดยการฟ้องร้องไม่ได้ 

และการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยจะต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี จึงถือว่าคิดดอกเบี้ยไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำาหนด และถ้าบุคคลใดให้กู้ยืม

เงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนดจะมีความผิดฐาน เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา มีโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินพัน

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

การคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้า ถือว่าประเทศเราได้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมานานแล้วโดยในสมัยโบราณกำาหนดอัตรา

ดอกเบี้ยอย่างสูงไว้คือ ชั่งละ 1 บาทต่อเดือน (หรือร้อยละสิบห้าต่อปี) 

อัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำาหนด ในปัจจุบันมี 2 กรณี คือ กรณีเป็นการกู้จากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่กำาหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี อย่างเช่นกู้จาก

นายทุนเงินกู้ถ้าให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องไม่เกินร้อยละสิบห้า แต่ถ้าเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คือ ธนาคารพาณิชย์ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ เป็นไปตาม

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งอาจสูงกว่าอัตราที่กำาหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้ สำาหรับบริษัทที่ให้สินเชื่อ

ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เก่ียวกับการธนาคารพาณิชย์และเงินทุนหลักทรัพย์ แต่กระทรวงการ

คลังได้อาศัยอำานาจประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม  2515 กำาหนดเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย  ส่วนดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมแล้วต้องไม่เกินอัตราตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดและ

เฉพาะดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

สหกรณ์ฯ ตามประกาศของกระทรวงการคลังถือเป็นสถาบันการเงิน สามารถกำาหนดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมได้เกินร้อยละสิบห้าได้ 

(แต่ไม่เกินร้อยละสิบเก้า) การกู้ยืมเงินกับสหกรณ์จึงไม่เป็นเงินกู้นอกระบบ ถึงแม้จะเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้า (แต่ไม่เกินร้อย

ละสิบเก้า)

สุดท้ายอยากฝากกับสมาชิกทุกท่านที่จำาเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนในชีวิตประจำาวันและไม่สามารถหาเงินจากการกู้จากสถาบัน

การเงินอื่น ๆ การกู้เงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยอำามหิตอาจทำาให้เข้าสู่วังวนของหนี้รายวัน และมีจุดจบที่เลวร้าย ลองกลับมาปรึกษากับ

สหกรณ์ดูว่ามีวิธีการใดพอจะช่วยเหลือ ผ่อนปรน ระเบียบข้อบังคับได้บ้าง ขอให้ลองใช้แนวทางนี้น่าจะดีกว่าเงินกู้นอกระบบ
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นักกายภาพชำานาญการ ธันยาภรณ์ อรัญวาลัย ดอกเบี้ยที่เพิ่มข้ึน...เม่ือถึงวัยใกล้เกษียณอายุ 

สุขภาพของคุณจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดอย่างไร?  ถึงเวลาของการดูแลสุขภาพให้สมวัย เพิ่มพูนกำาไร

ให้ชีวิต หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพวันละนิด ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ดังคำากล่าวที่ว่า “การไม่มีโรค คือลาภอัน

ประเสริฐ” นั่นเอง 

เร่ิมจากปากท้องของคุณก่อน ควรระมัดระวังการกินอาหารจำาพวกแป้ง นำ้าตาล และไขมันที่

มากเกินไป  หาเวลาตรวจสุขภาพประจำาปี เพื่อดูค่าไขมันไตรกลีเซอไรด์ ไขมันตัวร้าย (LDL) คลอเรสเต

อลอลไม่ให้สูงเกินไป เพิ่มสัดส่วนการรับประทานผักที่มีกากใยอาหาร และผลไม้ให้มากขึ้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน 

ไขมันสูง โรคมะเร็งลำาไส้ ริดสีดวงทวาร ฯลฯ

ออกก�าลังกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆ (Stretching) ทำาได้ทั้งที่

บ้าน และที่ทำางานเป็นประจำาทุกวัน ท่าละ 5-10 ครั้ง ตามด้วยเพิ่มความแข็งแรง

ให้กับระบบหมุนเวียนโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการออกกำาลังแบบแอโรบิก (Aerobic exercise) เช่น วิ่ง เดินเร็ว ว่ายนำ้า ขี่

จักรยาน ตบท้ายด้วยการออกกำาลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉพาะ

ส่วนโดยใช้ตุ้มนำ้าหนัก หรือถุงทราย (Weight training)

ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ให้ทุกวินาทีมีแต่ความสุข ไม่เครียด ไม่

ทุกข์ มองโลกในแง่ดี ทำาจิตใจให้สงบ สยบความฟุ้งซ่าน หากเกิดอารมณ์โกรธให้

รีบสลายมูลเหตุแห่งปัญหา ท่องไว้ว่า”โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า โกรธมากๆหน้าเหี่ยว

เป็นบ้า” การหัวเราะสามารถช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านสังคมได้ อีกทั้ง

ยังทำาให้อารมณ์ดีขึ้น และคลายความวิตกกังวลลงได้

เหนื่อยนักก็ต้องพักบ้าง อย่าหักโหมจนร่างกายเหนื่อยล้าจนเกินควร ใน

ขณะที่คุณนอนร่างกายจะได้พักผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วน รวมถึงความตึงเครียดที่

สมอง ระดับของสารเมลาโทนินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระถูกหลั่งออกมา ในขณะที่เรา

นอนหลับสนิทอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

ดวงตา คือ หน้าต่างของหัวใจ หาเวลาวันละ 5 นาที นวดผ่อนคลายบริเวณหัว

ตา ตามรอยโหนกคิ้ว ใต้เบ้าตา และกดจุดบริเวณขมับทั้งสองข้าง ทำาซำ้าท่าละ 10 ครั้ง หรือ

นำาผ้าชุบนำ้าเย็นมาประคบที่เบ้าตาทั้งสองข้าง เพิ่มความสดชื่นหลังจากใช้งานมาตลอดวัน

ดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อลมหายใจที่สดช่ืน อย่าลืมแปรงลิ้นของคุณ

ในขณะที่แปรงฟันตามปกติ เพราะการแปรงลิ้นให้สะอาดนั้นจะช่วยขจัดแบคทีเรียในปาก

ได้อย่างดีเยี่ยม กลิ่นปากในตอนเช้ามีสาเหตุมาจากการที่ร่างกายของเราสามารถผลิตนำ้าลายได้น้อยลงในระหว่างที่กำาลังนอน 

โดยปกติแล้วนำ้าลายจะเป็นสิ่งที่คอยชะล้างสิ่งสกปรกภายในช่องปากตามธรรมชาติ ดังนั้นคุณควรจะใช้ไหมขัดฟันในตอนเช้า 

การดื่มนำ้าสะอาดจะช่วยลดปริมาณของแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ภายในปากได้

บทความ สมาชิก    กำาไรชีวิต

ธันยาภรณ์ อรัญวาลัย 

นักกายภาพช�านาญการ
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                   ถาม – ตอบ
1. ถาม ถ้างดส่งค่าหุ้นจะได้หรือไม่

 ตอบ งดส่งได้ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว ่าด้วยหุ ้น พ.ศ. 2553 ข้อ 7. กำาหนดว่า “สมาชิกที่ได ้ส ่งเงินค่าหุ ้น 

ไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือเป็นจำานวนเงินไม่น้อยกว่าสองแสนบาท  และไม่มีหน้ีสินกับสหกรณ์  ทั้งในฐานะผู้กู ้และ 

ผู ้คำ้าประกัน  จะงดส่งค่าหุ ้นรายเดือน หรือลดจำานวนการถือหุ ้นรายเดือนลงก็ได้  โดยแจ้งความจำานงเป็นหนังสือ  

เพื่อขออนุญาตต่อคณะกรรมการ”

2. ถาม    สหกรณ์เปิดให้เพ่ิมส่งค่าหุ ้นและเงินฝากเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเมื่อไร/วิธีการเพิ่ม  

เงินฝาก เงินค่าหุ้น ทำาอย่างไร

 ตอบ  จะเปิดปีละ 2 ครัง้ คอืเดอืนธันวาคม และมถินุายน  โดยเพิม่ได้ทีส่หกรณ์/ทาง Internet(www.vajiracoop.com)

3. ถาม  สมาชิกประเภทใดมีสิทธิยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้และสมาชิกจะต้องมีอายุการเป็น

สมาชิกเท่าใด

 ตอบ  ต้องเป็นสมาชิกสามัญ และมีอายุการเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป

อ�าไพพรรณ  ปิ่นกล่อม
ผู้ช่วยฝ่ายส�านักงาน

คุณสมาพร บุญเก ่า 
เ ล ข ท ะ เ บี ย น ส ม า ชิ ก  0 0 5 1 2 6  สั ง กั ด  

ลูกจ้างโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตำาแหน่ง

พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานหน่วยงานห้องคลอด 

เป็นเวลา 20 ปี แล้ว ปัจจุบันได้รับเงินเดือน เดือน

ละ 1x,xxx..xx บาท ซึ่งเงินจำานวนนี้ไม่เพียงพอต่อ

การใช้จ่ายในครอบครัว คุณสมาพร และครอบครัว 

จึงต้องหารายได้เสริมโดยการเพาะเห็ดขาย ใช้เวลา

หลังจากเลิกงานประจำาและวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ สำาหรับเงินลงทุนก็มาจากการใช้ 

บริการเงินกู้ของสหกรณ์ ด้วยความอุตสาหะ คุนสมาพรจะตื่นในเวลาเช้ามืด เพื่อนำา 

เห็ดมาขายที่โรงพยาบาล ร้านค้าบริเวณรอบ ๆ โรงพยาบาล และขายที่ตลาดนัดใน 

วันเสาร์ – อาทิตย์ รายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ จากการขายเห็ดราคาถุงละ 40.00 – 200.00 

บาท ทำาให้ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคุณสมาพร สุขสบายขึ้น  ปัจจุบัน คุณสมาพร ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กับความเป็นอยู่ที่ประหยัด 

มัธยัสถ์ เพื่อจะสร้างฐานะครอบครัวให้มีความมั่นคงต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้คุณสมาพร  ยังเพิ่มความสุขให้กับชีวิตตนเอง โดยการเผยแพร่ความรู้การดูแลการเพาะเห็ด การดูแลให้กับบุคคลต่าง ๆ ที่

สนใจอีกด้วย หากท่านใดสนใจติดต่อได้นะคะ สุดท้ายนี้คุณสมาพรกล่าวว่า

“ดิฉันขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด ที่ทำาให้ดิฉันมีที่ดินพร้อมบ้านหลังเล็ก ๆ และสิ่งสำาคัญที่ดิฉันตั้งใจอย่างที่สุด

คือ อยากเห็นลูกสาวของดิฉันเรียนจบปริญญาตรี ถึงดิฉันจะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ไม่ท้อ ดิฉันขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด 

ที่ได้ช่วยเหลือดิฉันในยามยากค่ะ”

คติประจำาวัน :  
“อย่านอนตื่นสาย 

อย่าอายทำากิน 
อย่าหมิ่นเงินน้อย 
อย่าคอยวาสนา”

ดาว (พราวแสง) สหกรณ์
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กรุณาส่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด
โทรศัพท์ 0-2241-8111  โทรสาร 0-2241-3451  
www.vajiracoop.com, email : info@vajiracoop.com

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9

สหกรณ์ เปิดโครงการเงินฝากไม่เสียภาษี เป็นโครงการต่อเนื่อง 2 โครงการ 
และโครงการเปิดใหม่ 1 โครงการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.vajiracoop.com 

ลำาดับที่ โครงการเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย % วันที่เปิด – ปิดรับฝาก ระยะเวลา

1 ออมทรัพย์ยั่งยืน 17 3.30 ต่อปี 1 – 18 เม.ย.57 4 เดือน

2 ออมทรัพย์เพื่อฉลอง 39 ปี 3.50 ต่อปี 26 มี.ค. – 30 พ.ค. 57 1 ปี

3 ออมทรัพย์มั่นคง 4 3.75 ต่อปี 26 มี.ค. – 30 พ.ค. 57 2 ปี

 

สหกรณ์จดัสมัมนาและทศันศกึษาภายในประเทศ ณ เขาหินซ้อน (จ.ฉะเชงิเทรา) - วงันำา้เขยีว (จ.นครราชสมีา)
ระหว่างวนัที ่10 - 11 พฤษภาคม 2557 เปิดรบัสมคัรตัง้แต่ 1 เมษายน 2557 - 28 เมษายน 2557
-  สมาชกิไม่เคยใช้สทิธิ ์/ ใช้สทิธิม์าแล้วมากกว่า 5 ปี “ฟร”ี
-  สมาชกิเคยใช้สทิธิไ์ม่ถงึ 5 ปี จ่ายเงนิคนละ 2,000.00 บาท (สองพนับาทถ้วน)   
-  ผูต้ดิตาม จ่ายเงนิคนละ 2,500.00 บาท (สองพนัห้าร้อยบาทถ้วน)   
รายละเอยีดอืน่ใดให้เปิดดจูาก www.vajiracoop.com หรอืสอบถามทีส่หกรณ์
 

สหกรณ์ประกาศขายทีดิ่น เนือ้ที ่92.9 ตารางวา 
ซ.สุขาภิบาล 5 ซ.37 ถ.สุขาภิบาล 5 เขตสายไหม กทม.
ผู้ใดสนใจรีบติดต่อยื่นซองประมูลที่สหกรณ์ ภายในวันที่ 
12 พฤษภาคม 2557 นี้นะคะ สอบถามรายละเอียดที่ 
081-357-5387 หรือ Info@vajircoop.com 

ประกาศ


