
จดหมายข่าว

ปีที่ 12 ฉบับที่ 81 ประจำ�เดือน มิถุน�ยน – กรกฎ�คม 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพย�บ�ล จำ�กัด

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557  มอบเงินค่าสินไหม

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ของ นายไพบูลย์ มุสิกะบุญเลิศ  

เลขทะเบียนสมาชิก 007521 สังกัด ล.วชพ. 

(ถึงแก่กรรม)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 มอบเงินค่าสินไหม

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ ของนางสุชาดา ภิรมย์สุภาพ  

เลขทะเบียนสมาชิก 006315 สังกัด ล.รพท. 

(ถึงแก่กรรม)

การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร สังกัด 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำาปี 2557  

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 ณ ตึกสูติกรรมชั้น 5 
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สหกรณ์มีทุนดำาเนินการ  10,430,339,002.10     บาท

แหล่งที่มาของทุน

ทุนเรือนหุ้น  2,520,950,100.00 บาท

ทุนสำารอง  450,109,888.69 บาท

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ  130,187,004.59 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก  4,399,721,683.73 บาท

เงินกู้ยืม  2,666,150,000.00 บาท

หนี้สินอื่น  48,304,235.39 บาท

กำาไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  9,930,455.93  บาท 

กำาไรสะสม  204,985,633.77 บาท

แหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินให้สมาชิกกู้  1,581,911,015.06 บาท

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  4,966,839,327.00 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน  704,000,000.00 บาท

เงินลงทุนในตราสาร  3,060,843,037.68 บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  58,122,566.58 บาท

สินทรัพย์อื่น  58,623,055.78 บาท

บรรณาธิการ แถลง

ฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 30 มิถุน�ยน 2557

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

สวัสดีค่ะ สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นปีที่ 12 ฉบับที่ 81 แล้วนะคะ ยังคงมีเนื้อหาสาระน่ารู้ และเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิก มีการรายงานทางการเงินของสหกรณ์ครบ 3 ไตรมาส การให้ความ

รู้สิทธิและหน้าท่ีของผู้คำ้าประกัน บทความจากสมาชิกที่กล่าวถึงการบริหารการเงินในสภาวะ

เศรษฐกิจปัจจุบันเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสหกรณ์ในการ 

ออมเงิน และสิ่งสุดท้ายที่ขอฝาก...การบริหารงานสหกรณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็อยู่ 

ที่สมาชิก จะเลือกใครเป็นผู้บริหารงานสหกรณ์

อย่าลืมนะคะ ไปใช้สิทธิ์ของท่านเลือกประธานกรรมการ และกรรมการดำาเนินการ ใน 

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.30 น. แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ



สารจากประธาน
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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 - บางลำาพู 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 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

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
ผมและคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 41 ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสหกรณ์ 

ออมทรพัย์วชริพยาบาล จำากดั ทกุ ๆ ท่าน เรือ่งทีท่นุดำาเนนิการของสหกรณ์ฯ ทะล ุ“หม่ืนล้านบาท”  

แล้ว และในเดือนพฤษภาคม 2557 เงินฝากของสมาชิกในสหกรณ์ยังมากถึง 4,300 ล้านบาท  

สูงที่สุดตั้งแต่ตั้งสหกรณ์มา

ในปีท่ีผ่านมาเช่นกันคณะกรรมการได้ประกันชีวิตหมู่ให้กับสมาชิกสหกรณ์ ส่งผลให้

สมาชิกที่เสียชีวิตในปีนี้จะได้รับเงินอีก 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มจากสวัสดิการ 

ต่าง ๆ  ที่สหกรณ์มีให้  โดยใช้เงินของขวัญปีใหม่ที่มอบให้คนละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ไป

เป็นเบี้ยประกัน

ในด้านการศึกษาอบรม สหกรณ์ได้พาสมาชิกไปทัศนศึกษาไกลที่สุดเท่าที่เคยจัดมา คือไป

ประเทศเกาหลี สมาชิกได้รับความเย็นกันถ้วนทั่ว เพราะไปช่วงฤดูหนาว ทัศนศึกษาในประเทศก็จัด

ไปวังนำ้าเขียวไม่ไกลที่สุดเพราะสหกรณ์เคยพาไปภูเก็ต แต่อากาศดีที่สุดครับ

ผมขอฝากอีก 1 เรื่องก่อนที่จะหมดวาระในคราวนี้ คืออยากให้สมาชิกตั้งเป้าหมาย 

ในการออม มาช่วยทำาให้สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด มีเงินฝากหมื่นล้านกันนะครับ สมาชิกออมเงินมีวินัยการใช้เงิน สหกรณ์

ดูแลให้สมาชิกได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่เหมาะสม เงินต้นไม่สูญ สมาชิกมีเงินเหลือเก็บไปใช้ในบั้นปลายชีวิต

คณะกรรมการขอขอบคุณในความไว้วางใจและความร่วมมือของสมาชิกทุก ๆ ท่าน

ยั่งยืน 4 เดือน  3.30 / เพื่อพัฒนา  3.30

“ออมเงินกับสหกรณ์วันนี้ มั่นคงในวันหน้าแน่นอน”
                                                                                                                                  นายแพทย์พจน์  ธีรคุปต์

ทะเบียนเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
ที่ วัน/เดือน/ปี ที่จ่าย ชื่อ – สกุล เลขที่สมาชิก วันถึงแก่กรรม

1 15 พฤษภาคม 2557 นางสมพิศ  รักหินลาด 001704 14 พฤษภาคม 2557

2 15 พฤษภาคม 2557 นางวรนุช  ยุติธรรม 003404 19 เมษายน 2557

3 - นายธนทัต  ร่มเพ็ชร์ 007858 29 พฤศจิกายน 2556
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“พี่คะ / น้องขา เป็นสมาชิกของสหกรณ์แล้วหรือยัง  

ถ้าเป็นแล้วเราจะขอให้ช่วยคำ้าประกันเงินกู ้ให้หน่อยค่ะ  

เมื่อพี่  / น ้อง กู ้ เมื่อไรเราจะไปคำ้าประกันให้ทันทีเลย”  

เหตุการณ์ประเภทน้ีเกิดขึ้นบ ่อย ๆ โดยเฉพาะอย ่างย่ิงกับ 

สมาชิกใหม่ ดังน้ันก่อนที่จะคำ้าประกันให้ใคร เรามาทำาความเข้าใจ

เกี่ยวกับการคำ้าประกัน กันดีกว่าคะ...........

การคำ้าประกัน ไม่ว่าจะเป็นการคำ้าประกันอะไรก็ตาม 

เช่น เงินกู้  การเช่าซื้อรถ เป็นต้น เป็นการสัญญาว่า เมื่อลูกหนี้ 

ไม่ยอมชำาระหนี้ ผู้คำ้าประกันจะรับชำาระหนี้แทน อย่าลืมนะคะว่า 

เมื่อใดที่เราเซ็นคำ้าประกันให้ใครไปแล้ว เราก็เสมือนเป็นลูกหนี ้

ร่วมการคำ้าประกัน คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้คำ้าประกัน 

ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่งเพื่อชำาระหนี้

ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำาระหนี้นั้น (ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์  มาตรา 680 บัญญัติไว้)

หลักเกณฑ์ในการทำาสัญญาคำ้าประกัน
1.  ต้องทำาหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง และ

2.  ต้องลงลายมือชื่อของผู้คำ้าประกัน จึงจะฟ้องร้องให้ผู้

คำ้าประกันรับผิดตามสัญญาคำ้าประกันได้ หากไม่ได้ทำาเป็นหนังสือ

ลงลายมือชื่อผู้คำ้าประกัน ก็จะไม่สามารถฟ้องบังคับผู้คำ้าประกันได้

ข้อปฏิบัติในการทำาสัญญาคำ้าประกัน
1.  อ่านสัญญาคำ้าประกันให้ครบถ้วนก่อนลงลายมือชื่อ 

ในสัญญาคำ้าประกัน

2.  หากประสงค์ที่จะคำ้าประกันเพียงบางส่วนก็ให้เขียน

ระบุไว้ชัดเจน ในสัญญาคำ้าประกัน

3.  หากไม่ประสงค์ที่จะรับผิดร่วมกันกับลูกหนี้ในฐานะ

ลูกหนี้ร ่วม ก็ต ้องดูในสัญญาคำ้าประกันว่ามีข ้อความระบุให  ้

รับผิดชอบร่วมกับลูกหนี้หรือไม่

หลังจากลงลายมือช่ือในสัญญาคำ้าประกัน แล้วเราต้องรู้

ถึงสิทธิของผู้คำ้าประกันบ้าง ในส่วนของสิทธิไล่เบี้ยและรับช่วงสิทธิ 

ตามประมวลกกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 693 บัญญัติ

ว่า “ผู้คำ้าประกัน ซ่ึงได้ชำาระหนี้แล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะไล่เบี้ย  

เอาจากลูกหนี้ เพื่อต้นเงิน กับดอกเบี้ย และ เพื่อการที่ต้อง 

สูญเสีย หรือเสียหายไปอย่างใด ๆ  เพราะการคำ้าประกันนั้น  

อนึง่ ผูค้ำา้ประกนัย่อมเข้ารบัช่วงสทิธขิองเจ้าหนีบ้รรดามีเหนอื 

ลูกหนี้ด้วย” สิทธิไล่เบี้ยนั้นเกิดขึ้นตามกฎหมายเพราะสิทธิไล่เบ้ีย

ของผู้คำ้าประกันเกิดขึ้นเมื่อหนี้ถึงกำาหนดชำาระและได้ชำาระหนี้แก่

เจ้าหนี้แล้ว เพราะการชำาระหนี้ทำาให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ที่มีต่อ

เจ้าหนี้

อย่าลืมนะคะ............ก่อนการคำ้าประกันให้ใคร ขอให้

ท่านทั้งหลายคำานึงถึงบทบาทหน้าที่และสิทธิของผู้คำ้าประกันด้วย 

ขอให้ทุกท่านโชคดีหากเป็นผู้คำ้าประกันค่ะ

ศุลีมาศ  โลพินิจ
กรรมการและเลขานุการ

สารจาก

คณะกรรมการเงินกู้
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เป็นที่ทราบกันว่าในยุคปัจจุบันไตรมาสแรกของปีพุทธศักราช 2557 เป็นปีที่มีปัญหารุมเร้าทาง

เศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากปัญหาสารพัด เช่น ปัญหาการรับจำานำาข้าวของชาวนาที่ยังไม่สามารถนำาใบ

ประทวนไปขึ้นเงินได้จากธนาคารเกษตรและสหกรณ์ ปัญหาเศรษฐกิจชลอตัว ข้าวของเครื่องใช้ทั้งอุปโภค

และบริโภคขึ้นราคาไปมาก ทำาให้การเงินของประชาชนในประเทศไทยฝืดเคือง

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างในสังกัดของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รวมทั้งข้าราชการ และลูกจ้างของสำานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้

รับเงินเดือนประจำาจากหน่ายงานซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ อาจจะไม่มีผลกระทบโดยตรง แต่มีผลกระทบ

เรื่องสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาแพงขึ้นจึงขอแนะนำาแนวทางการบริหารการเงิน รายได้ที่ได้รับให้พอเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

คือ การบริหารเงินทรัพย์สินที่มีอยู่  ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งมีใบพระไตรปิฎกเล่มที่ 11 (สิงคาลกสูตรทีฆนิกาย) ท่านให้แบ่ง 

เงินทองทรัพย์สินที่หามาได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่หนึ่ง คือ ร้อยละ 25 แรกใช้จ่ายในครอบครัว และตนเอง เช่น ซื้ออาหาร เครื่องใช้อุปโภค บริโภค เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม 

เงินส่วนนี้ถ้ามีเหลือท่านให้แบ่งเก็บใช้ทำาประโยชน์สาธารณะ

ส่วนที่สอง และสาม คือ ร้อยละ 50 ของเงินทั้งหมดท่านให้นำามาใช้ลงทุนประกอบ อาชีพ ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ซึ่งอยู่ในส่วนนี้  

การซื้อรถซึ่งถือว่านำาเราไปทำางานถือเป็นการประกอบอาชีพอย่างหนึ่ง ไม่ควรซื้อเพื่อความโก้เก๋ ซื้อขนาดให้พอเหมาะกับฐานะถ้า

ยังไม่มีฐานะก็ไม่ควรซื้อ เพื่อเห็นแก่เงินแสนที่อยู่ในโครงการรถคันแรก มีข้าราชการหลายท่านขับรถไม่เป็น ไม่มีใบขับขี่ แต่ก็ซื้อรถ 

คันแรกเพ่ือเห็นแก่ของถูกคือได้ลดราคารถหน่ึงแสน จึงเป็นทุกข์นอนไม่หลับ รถก็จอดอยู่ ขับไม่เป็นไม่ได้ใช้ เพราะท่ีทำางานก็ไม่มีท่ีจอด

ส่วนที่สี่ คือ ร้อยละ 25 ท่ีเหลือ ให้จัดเก็บไว้เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตควรจัดเก็บทุกเดือน เมื่อเงินเดือนออก  

นำาไปฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือธนาคารไว้เพื่อให้ครอบครัว เช่น ส่งลูกหลานศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองในโรงเรียน หรือ

มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ลูกหลานให้มีวิชาชีพที่มั่นคง

ในยุคปัจจุบันลองมาฟังมหาเศรษฐีชาวฮ่องกง ลีกาชิง แนะนำาพัฒนาตัวเองสู่ความมั่นคง โดยแนะนำาแบ่งเงินรายได้เป็น  

5 ส่วน คือ

ส่วนที่หนึ่ง คือ ร้อยละ 30 ของรายได้ให้แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันของตนเองและครอบครัว

ส่วนที่สอง คือ ร้อยละ 20 ของรายได้ให้แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสังคม เป็นการสร้างมิตร

ส่วนที่สาม คือ ร้อยละ 15 ของรายได้ให้แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

ส่วนที่สี่ คือ ร้อยละ 10 ของรายได้เตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายหาประสบการณ์ใหม่ ศึกษาดูงานต่างประเทศ และเป็นการให้

รางวัลแก่ชีวิต และครอบครัว

ส่วนที่ห้า คือ ร้อยละ 25 ของรายได้ แนะนำาให้เก็บออมไว้เพื่อความมั่นคงของชีวิต หรือเริ่มต้นทำาธุรกิจ

สำาหรับค่าใช้จ่ายต่อครอบครัวเมืองไทยเมื่อปี 2555 โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติให้แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1.  ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน    คิดเป็นร้อยละ 42

2.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักอาศัย    คิดเป็นร้อยละ 21

3.  ค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง ยานพาหนะ และการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 20

4.  ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร    คิดเป็นร้อยละ 3

5.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ 2

6.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบันเทิง   คิดเป็นร้อยละ 2

7.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำาบุญ เงินบริจาค  คิดเป็นร้อยละ 4

8.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      คิดเป็นร้อยละ 6

ถ้าต้องการให้ชีวิตเราและครอบครัวมีอนาคตอยากให้ทุก ๆ คนรู้จักบริหารเงินให้ดีที่สุดไม่นำาเงินไปใช้จ่ายในอบายมุกต่าง ๆ  

เช่น สุรา การพนัน รู้จักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจะทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่ 

ในครอบครัวดีขึ้นไม่ขัดสน

การบริหารการเงินในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
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ประกาศ 
การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด กำาหนดวันสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำาเนินการสหกรณ์  

ชุดที่ 42 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ต้ังแต่เวลา 07.00 - 14.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกผ่าตัดศัลยกรรม  

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีสมาชิกสมัครในตำาแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ก)  ตำาแหน่งประธานกรรมการ มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ดังนี้ 

 หมายเลข 1  นายแพทย์พจน์  ธีรคุปต์  เลขทะเบียนสมาชิก   002260

 หมายเลข 2  นายแพทย์พลเลิศ  พันธุ์ธนากุล  เลขทะเบียนสมาชิก   011578

 หมายเลข 3  นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร  เลขทะเบียนสมาชิก   000267

 หมายเลข 4  นายสมบูรณ์  หมวกยอด  เลขทะเบียนสมาชิก   003137

ข)  ตำาแหน่งกรรมการ กลุ่มแพทย์ (สมาชิกเลือกได้ไม่เกิน 4 คน) มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ดังนี้

 หมายเลข 1  นายสุระ  ประเสริฐกุล   เลขทะเบียนสมาชิก   006827 

 หมายเลข 2  นายแพทย์ไวกูณฐ์  สถาปนาวัตร เลขทะเบียนสมาชิก   007047

 หมายเลข 3  นางศิริยงค์  ยุพาพิน       เลขทะเบียนสมาชิก   001092

 หมายเลข 4  นายประสงค์  แตงร่ม              เลขทะเบียนสมาชิก   004298

 หมายเลข 5  นางสาวรัชดาพร  อัจฉริยาเพ็ชร เลขทะเบียนสมาชิก   005532

 หมายเลข 6  นายแพทย์ณัฐพล  สันตระกูล  เลขทะเบียนสมาชิก   009000

ค)  ตำาแหน่งกรรมการ กลุ่มพยาบาล  (สมาชิกเลือกได้ไม่เกิน 2 คน) มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ดังนี้

 หมายเลข 1  นางพรวรินทร์  นุตราวงศ์  เลขทะเบียนสมาชิก   001226

 หมายเลข 2  นางวรรณี  โพธิ์เทศ   เลขทะเบียนสมาชิก   000588

 หมายเลข 3  นางสาวศุลีมาศ  โลพินิจ  เลขทะเบียนสมาชิก   001559

ง)  ตำาแหน่งกรรมการ กลุ่มลูกจ้างประจำา (สมาชิกเลือกได้ไม่เกิน 1 คน) มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ดังนี้

 หมายเลข 1  นายไกรสร  รักแจ้ง   เลขทะเบียนสมาชิก   004886

 หมายเลข 2  นายบัญชา  พรรณา   เลขทะเบียนสมาชิก   008960

 หมายเลข 3  นายมานัส  พูนทราย   เลขทะเบียนสมาชิก   007900

อย่าลืม !  ไปใช้สิทธิ์ในการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำาเนินการ กันนะคะ  

และพบกับของรางวัลมากมายสำาหรับสมาชิกที่มาใช้สิทธิ์ค่ะ
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ถาม – ตอบ

คำาว่า “คนด”ี นั้น จะมองในแง่ไหน มุมไหนก็ดีนะครับ ซึ่งสหกรณ์พบเห็น

จากสมาชิกท่านหนึ่ง เป็นผู้ที่มีใจเอื้ออาทรให้กับสมาชิกอีกท่านหนึ่ง โดยที่ทั้งสองคน

ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และไม่รู้ด้วยว่าคนนั้นเป็นใคร ทำางานอยู่ที่ไหน

ดาวพราวแสงฉบับนี้ ขอแนะนำาให้รู ้จักกับคนดีของสหกรณ์ออมทรัพย ์

วชิรพยาบาล จำากัด ได้แก่ คุณอรสา  ดีประเสริฐ

ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าคนดี จะทำาอะไรก็ดี เหตุเกิดจากคุณอรสา 

พาลูกสาวมารับทุนการศึกษาที่สหกรณ์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 หลังจาก

เสรจ็สิน้กจิกรรมเรยีบร้อยแล้ว คณุอรสา ได้เกบ็ซองเงนิทนุการศึกษาได้ 1 ซอง ในซอง 

มีธนบัตรใบละ 1 พันบาท จำานวน 2 ใบ คุณอรสา กลัวว่าสมาชิกที่ทำาซองเงินทุนการศึกษาหายอาจจะวิตกกังวลจึงได้รีบติดต่อประสานงาน

กับสหกรณ์ เพื่อถามหาเจ้าของเงินทุนนั้น จนกระทั่งทราบว่าเป็นของคุณสุวรรณา ไพยะแสน ทางคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์  

ได้ประสานงานให้คุณอรสา มอบซองเงินทุนนั้นคืนแก่ คุณสุวรรณา  ไพยะแสน ที่สำานักงานสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นับเป็นความภาคภูมิใจทั้งคุณอรสา และสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด ที่มีสมาชิกที่ดีเป็นคนดีของสังคม และยังเป็น 

ที่ปลาบปลื้มใจกับคุณสุวรรณา ที่ได้ซองเงินทุนการศึกษาบุตรคืนครบทุกบาท ทุกสตางค์ เลยทีเดียวครับ

ดาวพราวแสง ฉบับนี้ ขอปรบมือดัง ๆ ให้กับคุณอรสา  ดีประเสริฐ ซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์  เป็นบุคลากรของภาควิชาเภสัชกรรม 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อีกครั้งนะครับ.....

1.  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเปิดบัญชีคร้ังแรกต้องฝากไม่น้อยกว่าเท่าไร และต้องคงเหลือในบัญช ี
ไม่น้อยกว่าเท่าไร

ตอบ ตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำา 

พ.ศ. 2552 ข้อ 8.2  กำาหนดว่า“ผูฝ้ากเงนิเปิดบญัชอีอมทรพัย์พเิศษในสหกรณ์นีไ้ด้ โดยจำานวนเงนิฝากครัง้แรกต้องไม่น้อยกว่า 

10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และคงเหลือในเวลาใดเวลาหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้ง จำานวนเงินต้องไม่ตำ่ากว่า 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)”

2.  การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ครั้งแรกต้องไม่ตำ่ากว่าเท่าไร 
และฝากได้สูงสุดเท่าไร

ตอบ ตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกประเภทเงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ 

พ.ศ. 2552 ข้อ 7.2 กำาหนดว่า “การเปิดบัญชีครั้งแรก ต้องไม่ตำ่ากว่า 300.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และไม่เกิน 30,000.00 บาท 

(สามหมื่นบาทถ้วน) สำาหรับการหักงวดต่อ ๆ ไป ไม่เกินงวดละ 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)”

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

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด เปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์ไม่เสียภาษีใหม่ 3 โครงการ ดังนี้

รายการ ออมทรัพย์ยั่งยืน 19 ออมทรัพย์สุขสันต์ (3 ปี) ออมทรัพย์หรรษา (4 ปี)

ระยะเวลาของเงินฝาก 4 เดือน
(1 สิงหาคม 2557 – 

30 พฤศจิกายน 2557)

3 ปี
(21 กรกฎาคม 2557 – 

31 สิงหาคม 2560)

4 ปี
(21 กรกฎาคม 2557 –

31 ธันวาคม 2561)

อัตราดอกเบี้ย / ปี 3.30 % 3.90 % 4.15 %

วันเปิด – ปิด รับฝาก 1 – 18 สิงหาคม 2557 (21 กรกฎาคม 2557 – 
30 กันยายน 2557)

(21 กรกฎาคม 2557 – 
30 ธันวาคม 2557)

จำานวนเงินฝากครั้งแรก (บาท) 100,000.00 100,000.00 500,000.00

อายุของผู้ฝากเงิน ไม่กำาหนด ไม่กำาหนด อายุ > 50 ปี

* รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.vajiracoop.com เชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะคะ

การเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์
ไม่เสียภาษี


