
จดหมายข่าว

ปีที่ 12 ฉบับที่ 80 ประจำ�เดือน เมษ�ยน – พฤษภ�คม 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพย�บ�ล จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต ์เมื่อวันที่ 8 เมายน 2557  ณ ห้องประชุมนายแพทย์ประเสริฐ นุตกุล

การสัมมนาและทัศนศึกษาภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 10 - 11 
พฤษภาคม 2557 ณ เขาหินซ ้อน (จ.ฉะเชิงเทรา) - วังน�้าเขียว 
(จ.นครราชสีมา) 

การอบรมให ้ความรู ้สหกรณ์แก ่พนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัด 
ส�านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

การอบรมให้ความรู้เรื่องสหกรณ์แก่พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ ราช วันที่  17  พฤษภาคม 2557 

ณ โรงแรมนิวทราเวล บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

การอบรมให้ความรู้เรื่องสหกรณ์แก่บุคคลทั่วไป 
ในงานประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าเกื้อการุณย์ 
ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์   
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
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บรรณาธิการ แถลง

ดุษฎี  ดวงมณี

ณ วันที่ 
30 เมษายน 2557

จำานวน
เงิน

สหกรณ์มีทุนดำาเนินการ  10,085,087,451.49     บาท

แหล่งที่มาของทุน

ทุนเรือนหุ้น  2,493,422,710.00 บาท

ทุนส�ารอง  450,109,888.69 บาท

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ  134,475,572.77 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก  4,160,162,942.23 บาท

เงินกู้ยืม  2,651,650,000.00 บาท

หนี้สินอื่น  27,102,229.06 บาท

ก�าไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  6,335,149.63  บาท 

ก�าไรสะสม  161,828,959.11 บาท

แหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินให้สมาชิกกู้  1,566,993,586.31 บาท

เงินฝากสหกรณ์อื่น  4,688,978,327.00 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน  704,000,000.00 บาท

เงินลงทุนในตราสาร  3,019,508,040.29 บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  44,530,472.16 บาท

สินทรัพย์อื่น  61,077,025.73 บาท

ฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 30 เมษ�ยน 2557

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

สวัสดีค่ะ สมาชิกทุกท่าน

 ผ่านไปแล้วค่ะครึ่งปีบัญชี ของการด�าเนินงานคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 41 สหกรณ์

ได้จัดกิจกรรมที่เป็นสวัสดิการให้สมาชิกมากมาย อาทิเช่น การอบรมให้ความรู้ ทัศนศึกษา 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การปรับเปลี่ยนการมอบของขวัญปีใหม่ด้วยเงิน 100.00 บาท  

(หน่ึงร้อยบาทถ้วน) เป็นการประกันชีวิตกลุ่ม จ�านวนค่าสินไหม 50,000.00 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)  

ซึ่งก็ได้มอบให้กับทายาทสมาชิกไปหลายรายแล้วค่ะ...นอกจากนี้ผลประกอบการที่ผ่านมา 

(ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) สหกรณ์สามารถท�าก�าไรได้ถึง 137 ล้านบาท (รายละเอียดอ่านได้

ในจดหมายข่าวฉบับนี้)

 พบกับข่าวดี ๆ ของสหกรณ์ได้อีกในฉบับหน้าค่ะ

       ดุษฎี  ดวงมณี

            กรรมการและเลขานุการ



สารจากประธาน
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นายแพทย์พจน์  ธีรคุปต์

สวัสดีครับ

ความร้อนของอากาศช่วงนี้คงจะไม่ร้อนแรงเท่ากับการเมืองของประเทศเรา ขณะน้ีโพล

ของทุกสำานัก ต่างบ่งบอกว่าเศรษฐกิจของประเทศไม่ค่อยดี เพราะคนไทยไม่มีอารมณ์ใช้จ่ายเงิน 

และนักท่องเที่ยวมาประเทศเราน้อยลง อย่างไรก็ดี ได้มีโอกาสไปฟัง ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ  

รอง ผอ.สนง.เศรษฐกิจการคลัง บรรยายเรื่องแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบต่อ

สหกรณ์ ท่านกล่าวว่าโดยรวมเศรษฐกิจไทยยังดีเนื่องจากมีปัจจัยร่วม

ที่สำาคัญ คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มมีสัญญาณว่าจะดีขึ้น สำาหรับชาวสมาชิกสหกรณ์

อย่างพวกเราคงต้องเริ่มด้วย

การระมัดระวังค่าใช้จ่าย เริ่มสำารวจตัวเองว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างจดลงบัญชี แล้ว 

ตรวจสอบว่ารายรับมีเท่าไร อย่าไปใช้เงินในอนาคตนะครับ ใช้เงินที่มีปัจจุบันให้พอ ตัดรายจ่าย 

ที่ไม่จำาเป็นออกให้หมด หารายได้ให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้มีเงินออมไว้ในอนาคต

ยั่งยืน 4 เดือน 3.30 / เพื่อพัฒนา 3.30 / มั่นคง 3.75

“ออมเงินกับสหกรณ์วันนี้ มั่นคงในวันหน้าแน่นอน”

                                                    

 นายแพทย์พจน์  ธีรคุปต์

สมาชิกท่ีต้องการโอนเงินให้สหกรณ์เพ่ือชำาระหน้ีหรือฝากเงิน
ให้โอนเงินเข้าบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด“

ลำาดับ ช่ือธนาคาร เลขท่ีบัญชีออมทรัพย์

1 ธ.กรุงศรีอยุธยา - ราชวัตร 094-1-29372-4

2 ธ.ซีไอเอ็มบีไทย - เทเวศร์ 700-0-37361-9

3 ธ.กรุงไทย - ศรีย่าน 012-1-34476-2

4 ธ.กรุงเทพ - ราชวิถี 131-0-48900-8

5 ธ.ไทยพาณิชย์ - ย่อยสามเสน 073-2-09794-1

6 ธ.ทหารไทย - ศรีย่าน 041-2-29720-2

7 ธ.กสิกรไทย - บางกระบือ 007-2-49792-9

8 ธ.ออมสิน - ศรีย่าน 020066282458

9 ธ.ธนชาติ - อรุณอัมรินทร์ 139-2-20287-6

10 ธ.ธนชาต - บางล�าพู 072-2-01177-7

ลำ�ดับ ประเภทเงินฝ�ก
อัตร�ดอกเบ้ีย
ร้อยละต่อปีอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยประเภทเงินกู้

เงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี

เงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

อัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน
มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

เงินกู้ระยะสั้น  (12 เดือน)  5.10

เงินกู้ระยะปานกลาง  (36 เดือน)  5.10

เงินกู้ระยะยาว  (120 เดือน)  5.25

1 เงินฝากออมทรัพย์ 1.50

2 เงินฝากออมทรัพย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.30

3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

 - ต้ังแต่ 1,000 – 1,000,000 บาท 2.50

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

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

 - ต้ังแต่ 10,000,001 ข้ึนไป 3.00

4 เงินฝากประจ�า (เสียภาษี 15%) 

 - เงินฝากประจ�า 3 เดือน 2.00

 - เงินฝากประจ�า 6 เดือน 2.50

 - เงินฝากประจ�า 12 เดือน 3.25

 - เงินฝากประจ�า 24 เดือน 3.25

 - เงินฝากประจ�า 36 เดือน 3.25
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กิตติพร เอี๊ยะสมบูรณ์
เลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ

สหกรณ์ หมายถึงคณะบุคคลซึ่งร ่วมกันด�าเนินกิจการ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการจดทะเบียนตาม

กฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์การด�าเนนิการของสหกรณ์นัน้จะยึดหลกัปฏบิตัิ 

ที่เรียกว่าหลักการสหกรณ์ คือแนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้

คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส�าคัญ 

7 ประการคือการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง การควบคุมโดย

สมาชกิตามหลกัประชาธปิไตย  การมส่ีวนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชกิ

การปกครองตนเองและความเป็นอิสระการร่วมมือระหว่างสหกรณ์การ

เอือ้อาทรต่อชมุชนการศกึษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ โดยทีส่หกรณ์พงึ

ให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่สมาชิกผู้แทนสมาชิกท่ีได้รับการเลือก

ตั้ง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถมีส่วน

ช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผลภายใต้อุดมการณ์

สหกรณ์ คอืความเชือ่ร่วมกนัทีว่่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลอืซึง่กนั

และกนัตามหลกัการสหกรณ์ซึง่จะน�าไปสูก่ารกนิด ีอยูด่ ีมคีวามเป็นธรรม

และสนัตสิขุในสงัคม

 สหกรณ์ออมทรพัย์วชริพยาบาล จ�ากัด ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการมีส่วนร่วมในการสร้างสงัคมและอนาคตทีด่ใีห้กบัสมาชกิและบตุร

สมาชกิจงึได้มกีารจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีบญัช ี2556 โดยผ่านมตเิหน็

ชอบของท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 ทั้งนี้เพื่อเป็นสวัสดิการทุน

เพ่ือการศกึษาของสมาชกิและบตุรในปี 2557 จ�านวน 6,200,000.00 บาท 

ประกอบด้วยทนุเพือ่การอบรมสัมมนาสมาชกิจ�านวน 1,200,000.00บาท 

ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกจ�านวน 3,000,000.00 บาท และ

กองทนุกูย้มืเพือ่การศกึษาบตุรสมาชกิจ�านวน 2,000,000.00 บาท

 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสวัสดิการภาย

ใต้การน�าของอาจารย์นายแพทย์วิศิษฐ์   ค้อสุวรรณดี ประธานคณะ

กรรมการสวัสดิการ ร่วมกันพิจารณาถึงปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเพื่อการ

ศกึษาบตุรสมาชกิ สบืเนือ่งจากมสีมาชกิได้เล่าถงึปัญหาทีป่ระสบต่อคุณ

สุระ ประเสริฐกุล หนึ่งในคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเสนอให้สหกรณ์

พิจารณาช่วยเหลือสมาชิก ประเด็นหนึ่งคือการก�าหนดระยะเวลาของ

การขอกู้ ส่งผลให้มีสมาชิกส่วนหนึ่งไม่สามารถขอกู้เงินเพื่อการศึกษา

บตุรสมาชกิได้ สบืเนือ่งจากบางสถาบนัมกีารเปลีย่นแปลงระยะเวลาการ

ลงทะเบียนเรียน หรือมีการออกเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายหลังระยะ

เวลาท่ีก�าหนดในประกาศของสหกรณ์ รวมถึงระเบียบเดิมนั้นสมาชิกจะ

กูไ้ด้เฉพาะบตุรทีศ่กึษาในระดบัตัง้แต่ ป.1 ถึงปรญิญาตร ีคณะกรรมการ

สวัสดิการเล็งเห็นความจ�าเป็นในการศึกษาระดับอนุบาลและปัจจัยที่

สมาชกิไม่สามารถจดัการ ได้ด้วยตนเอง ซึง่ปัญหาดงักล่าวท�าให้สมาชกิ

บางท่านต้องกู ้ เงินนอกระบบ

หรือกู้เงินจากสหกรณ์ด้วยการกู้

ประเภทอื่น ท�าให้เสียดอกเบี้ยที่

สูงขึ้น จึงได้มีมติขออนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ  

ชดุที ่41   ให้แก้ไขระเบยีบสหกรณ์

ทรพัย์วชริพยาบาล จ�ากดั ว่าด้วย

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ในประเด็นระดับการศึกษาที่ไม่

ครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาล รวมถึงการก�าหนดระยะเวลาขอกู้ซึ่งเดิม

สมาชิกจะสามารถขอกู้ได้เพียงในช่วงเวลาตามประกาศของสหกรณ์ใน

แต่ละปี  แก้ไขเป็น สมาชกิสามารถขอกูเ้งนิกองทนุกูย้มืเพือ่การศกึษาบตุร

สมาชกิให้กบับตุรทีม่อีายไุม่เกนิ 25 ปี และไม่ระบเุรือ่งก�าหนดระยะเวลา

การให้กู้ ส่งผลให้สามารถจดัท�าประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์วชริพยาบาล 

จ�ากดั ที ่13/2557 ประกาศ ณ วันที ่3 มนีาคม 2557ให้สมาชกิสามารถขอ

กูใ้ห้บตุรทีม่อีายต้ัุงแต่ 3 ปีขึน้ไป และไม่เกนิ 25 ปีบรบิรูณ์ โดยก�าหนดวนั

รบัค�าขอกูต้ัง้แต่วนัที ่4 มนีาคม 2557 เป็นต้นไป โดยไม่ได้ก�าหนดวันสิน้

สดุการรบัค�าขอกูใ้นประกาศฉบบันี้        

ปัจจบุนัอตัราดอกเบีย้การกูเ้งนิจากกองทนุกูย้มืเพือ่การศกึษา

บุตรสมาชิกร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งสหกรณ์จะพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนกู้

ยืมเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก จ�านวนเงินส�าหรับสมาชิกรายหนึ่งๆ เป็น

จ�านวนยอดเตม็ของ 10,000.00 บาท 20,000.00 บาท หรอื 30,000.00 

บาท โดยมผีูค้�า้ประกนั 1 คน กรณบีดิา มารดาเป็นสมาชกิทัง้คู ่และมบีตุร 

1 คน สามารถใช้สทิธกู้ิเงนิกองทนุนีไ้ด้เพยีง 1 สทิธเิท่านัน้ แต่หากกรณีมี

บตุรมากกว่า 1 คน สามารถใช้สทิธกิูเ้งนิจากกองทนุได้ไม่เกนิ 2 สทิธิ

 สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้

กบับตุรสามารถตดิต่อขอทราบข้อมลูเพิม่เตมิได้ทีฝ่่ายส�านกังานสหกรณ์

ออมทรพัย์วชริพยาบาล จ�ากดั โทร 0-2241-8111 หรอืดาวน์โหลดข้อมลู

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด ว่าด้วยกองทุนกู้ยืมเพื่อ

การศกึษาบตุรสมาชกิ และประกาศการให้กูเ้งนิจากกองทนุกูย้มืเพือ่การ

ศึกษาบตุรสมาชกิ ปี 2557 ได้จาก www.vajiracoop.com

  ส่งท้ายด้วยความจรงิใจต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ

สวัสดิการทุกท่านว่า “เรา” ยินดีรับฟังสมาชิกเกี่ยวกับข้อคิดเห็นหรือข้อ

เสนอแนะที่สหกรณ์จะเอื้อและส่งเสริมให้สมาชิกสามารถดูแลบุตรให้มี

การศกึษาทีด่ ี เพือ่การสร้างอนาคตและขมุทรพัย์ทางปัญญาทีเ่ป็นเสมือน

คลงัเสบยีงส�าคญัของชวีติ อนัเป็นการส่งเสรมิให้สมาชกิและครอบครวัมี

ชวิีตทีม่ัน่คง มคีวามสขุและเอือ้ประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม

สวัสดิการ.................................
“ว่าด้วยกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก” 
เพื่ออนาคตของบุตรสมาชิก
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สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด
ผลการดำาเนินงาน เดือนตุลาคม 2556 - เดือนมีนาคม 2557                                                 

(ล้านบาท)

Oct56 Nov56 Dec56 Jan57 Feb57 Mar57

ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้  1,520  1,526  1,527  1,538  1,545  1,567 

เงินลงทุน  3,565  3,609  3,567  3,563  3,566  3,668 

สินทรัพย์อื่น ๆ  4,496  4,546  4,655  4,741  4,684  4,851 

รวมสินทรัพย์  9,581  9,681  9,749  9,845  9,795  10,085 

เงินรับฝาก  3,804  3,812  3,827  3,841  3,941  3,987 

เงินกู้ยืม  2,682  2,751  2,767  2,806  2,621  2,821 

หนี้สินอื่น  37  34  44  47  59  31 

รวมหนี้สิน  6,523  6,597  6,638  6,694  6,621  6,839 

ทุนเรือนหุ้น  2,434  2,442  2,446  2,458  2,468  2,493 

ทุนส�ารองและอื่น ๆ  624  642  665  693  706  753 

รวมทุน  3,058  3,084  3,111  3,151  3,174  3,246 

รวมหนี้สินและทุน  9,581  9,681  9,749  9,845  9,795  10,085 

เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก  27  53  83  111  138  166 

ผลตอบแทนการลงทุน  16  29  42  56  67  81 

รายได้อื่น ๆ  0.30  1  1  1  1  1 

รวมรายได้  43  83  126  168  206  248 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  16  33  50  40  49  53 

ค่าใช้จ่ายบริหาร  2  3  5  33  43  72 

รวมรายจ่าย  17  36  55  73  92  125 

ก�าไรสุทธิ  26  47  71  95  114  137 

จ�านวนสมาชิก (ราย)  7,667  7,686  7,689  7,709  7,719  7,718 
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กวีสหกรณ ์

สัจจะแห่งชีวิต ของผู้บริหาร 

ต้นไม้ กิ่งใหญ่ ใบหนา 

นกกา บินมา อาศัย 

ใบไม้ ร่วงสลัด ผลัดใบ 

นกบิน ลับไป ไม่เยือน

Big tree, big boughs, many leaves, 

     Birds come, birds perch, birds live, 

     Fall comes, leaves fall, no leaf, 

     Birds fly, birds leave, never  live,

S.Tatritorn M.D.

บทความ สมาชิก    

นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร
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                   ถาม – ตอบ

ข้อพึงระวัง
 เรียนสมาชิกทุกท่านที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ หลังจากทำาธุรกรรมใด ๆ แล้ว 

  ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่น้อยกว่า 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 ตัวอย่าง นาย ก. เดิมเป็นสมาชิกสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ส่งค่าหุ้นเดือนละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และชำาระเงินกู้เดือนละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงิน 1,500.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อมาได้ย้ายไปอยู่สำานักงานเขต และยังเป็นสมาชิก 

แต่สหกรณ์ไม่สามารถหักเงิน ณ ที่จ่าย ได้สมาชิกต้องแจ้งความจำานงต่อสหกรณ์เพื่อให้หักค่าหุ้นและเงินกู้จากบัญชี

เงินฝาก ดังนั้น นาย ก. จะต้องมีเงินในบัญชีเงินฝากแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 1,600.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

เนื่องจากเมื่อสหกรณ์หักรายการชำาระหนี้และค่าหุ้นแล้วจะมีเงินคงเหลือในบัญชี 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 การหักเงินเพ่ือชำาระค่าหุ้นและหน้ีจากบัญชีเงินฝาก ระบบของสหกรณ์จะดำาเนินการตัดทุกรายการพร้อมกัน 

 ไม่สามารถหักบางส่วนได้ หากสมาชิกมีเงินในบัญชีไม่เพียงพอ จะทำาให้สมาชิกขาดส่งชำาระหนี้ในเดือนนั้น 

        และจะทำาให้ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนของปีนั้น

1. ถาม สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสเมื่อใด

 ตอบ สหกรณ์จะจ่ายให้กับสมาชิกท่ีมีอายุต้ังแต่ 61 ปีข้ึนไป โดยจะจ่ายเงินทุกวันคล้ายวันเกิดของแต่ละปี ๆ ละ  

  3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยการโอนเงินเข้าเงินฝากของสมาชิกที่เปิดบัญชีไว้กับสหกรณ์

2. ถาม เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสามารถถอนเกินกว่า 1 ครั้ง ได้หรือไม่

 ตอบ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ  

  และเงินฝากประจ�า พ.ศ. 2552 ข้อ 14 ก�าหนดว่า

            ข้อ 14. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น จะถอนเมื่อใด จ�านวนเท่าใดก็ได้

                ส�าหรับการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในเดือนหน่ึงๆ ให้ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ถ้าถอน 

เกินกว่า 1 ครั้ง ผู้ฝากจะต้องถูกปรับในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินท่ีถอน แต่ท้ังน้ีไม่เกิน 500.00 บาท  

(ห้าร้อยบาทถ้วน)
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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

ประกาศ
❂ สหกรณ์ เปิดโครงการเงินฝากไม่เสียภาษี 

 เป็นโครงการเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 

 18 ระยะเวลา 4 เดือน 

 ให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 ต่อปี

❂ กำาหนดเปิดรับฝากวันที่ 2 มิถุนายน 2557 – วันที่ 18 มิถุนายน 2557 สามารถเปิดดู

 รายละเอียดได้ที่ www.vajiracoop.com เชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะคะ

 

❂ ขยายเวลา ยืน่ซองประมลูการขายทีด่นิ เนือ้ที ่

92.9 ตารางวา ซ.สุขาภิบาล 5 ซ.37 ถ.สุขาภิบาล 5  

เขตสายไหม กทม. ผู้ใดสนใจยื่นซองประมูล

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 

สอบถามรายละเอียดที่  081-357-5387 หรือ 

Info@vajircoop.com


