
จดหมายข่าว

ปีที่ 13 ฉบับที่ 87 ประจำ�เดือน กรกฎ�คม – กันย�ยน 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพย�บ�ล จำ�กัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด

งานสัมมนาสมาชิกและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจ�าปี 2558
ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2558

การสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 ประจ�าปี 2558
ณ บรเิวณหน้าตกึผ่าตดัศลัยกรรม คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
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สหกรณ์มีทุนดำ�เนินก�ร  12,964,366,630.88    บ�ท

แหล่งที่ม�ของทุน

ทุนเรือนหุ้น  2,728,998,930.00 บาท

ทุนสำารอง  532,740,749.18 บาท

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ  151,931,770.24 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก  5,706,971,648.07 บาท

เงินกู้ยืม  3,302,250,000.00 บาท

หนี้สินอื่น  26,601,302.06 บาท

กำาไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  187,023,819.06  บาท 

กำาไรสะสม  327,848,412.27 บาท

แหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินให้สมาชิกกู้  1,704,409,950.71 บาท

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  6,316,918,680.00 บาท

เงินลงทุนในตราสาร  4,696,057,226.27 บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  140,113,347.68 บาท

สินทรัพย์อื่น  106,867,426.22 บาท

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกทุกท่าน

 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 

2558 ในวันพฤหัสบดีท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ ตั้งแต่เวลา  

11.00 น. ซึ่งหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จะจ่าย

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ให้แก่ลูกจ้างประจำา สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ  

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จนถึงเวลา 16.30 น.

 หนังสือฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของดิฉัน ในฐานะกรรมการและเลขานุการศึกษาอบรม 

ชุดที่ 42 ดิฉันขออาราธนาอำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ  

จงดลบันดาลให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลทุกๆท่าน จงประสบแต่ความสุข  

ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ

น�งพัณณ์นิษฐ� คำ�ประเสริฐ
กรรมก�รและเลข�นุก�ร

บรรณาธิการ แถลง

ฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2558



สารจากประธานกรรมการ
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สวัสดีครับ

 จดหมายข่าวฉบับนี้ คงเป็นฉบับสุดท้ายของคณะกรรมการ ชุดที่ 42 ครับ 

ในปีต่อไปประเทศไทยยังคงประสบปัญหาผลพวงเศรษฐกิจไม่ดีจากเหตุการณ์

ระเบิดราชประสงค์ รวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่ตกตำ่า ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกใช้จ่าย

อย่างระมัดระวัง มีข้อคิดจาก K-expert ของธนาคารกสิกรไทย ท่ีส่งกันใน  

Facebook ซึ่งผมขออนุญาต แบ่งปันให้สมาชิกครับ “พฤติกรรมท่ีทำาให้ ไม่มี 

เงินเก็บ”

 1. ไม่วางแผนการใช้เงิน ใช้จ่ายเต็มที่ อยากได้อะไรซ้ือทันที จะไม่มีเงิน

เก็บนะครับ

 2. ใช้จ่ายเงินเกินตัว ใช้เงินเกินรายได้ จะทำาให้มีหนี้

 3. รูดบัตรเครดิตแหลก ดอกเบี้ยแพงนะ

 4. ไม่มีเป้าหมายการเก็บเงิน ต้องตั้งเป้าหมายเก็บเงิน ถึงจะมีเงินครับ

*************ขอให้สมาชิกทุกท่านมีเงินใช้ครับ*************

สม�ชิกท่ีต้องก�รโอนเงินให้สหกรณ์เพ่ือชำ�ระหน้ีหรือฝ�กเงิน
ให้โอนเงินเข้�บัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพย�บ�ล จำ�กัด”

ลำ�ดับ ช่ือธน�ค�ร 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.ธนชาติ - บางลำาพู 072-2-01177-7

ลำ�ดับ ประเภทเงินฝ�ก
อัตร�ดอกเบ้ีย
ร้อยละต่อปีอัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก/เงินกู้
อัตร�ดอกเบี้ยประเภทเงินกู้

เงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี

เงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

อัตร�ดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน
มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิก�ยน 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
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ประกาศผลการสรรหาตำาแหน่งกรรมการดำาเนินการ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด ได้จัดให้มีการสรรหาตำาแหน่งกรรมการดำาเนินการ  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 บัดนี้สหกรณ์ฯ ได้ดำาเนินการสรรหาเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกมาใช้สิทธิ์  

จำานวน 1,643 คน คณะกรรมการสรรหา มีมติให้ประกาศผลการสรรหา ดังนี้

1.  ต�าแหน่งกรรมการ กลุ่มแพทย์

 ลำ�ดับที่ 1 น�ยแพทย์พลเลิศ  พันธุ์ธน�กุล ได้รับคะแนน 463  คะแนน

 ลำ�ดับที่ 2 น�ยแพทย์สมนึก  เจษฎ�ภัทรกุล ได้รับคะแนน 356  คะแนน  

2. ต�าแหน่งกรรมการ  กลุ่มพยาบาล

 ลำ�ดับที่ 1 น�งส�วอำ�พัน  วิมลวัฒน� ได้รับคะแนน 497 คะแนน  

 ลำ�ดับที่ 2 น�งส�วดุษฎี  ดวงมณี ได้รับคะแนน 453 คะแนน 

 ลำ�ดับที่ 3 น�งลัดด�วัลย์  ยังเฟื่องมนต์ ได้รับคะแนน 314 คะแนน

3. ต�าแหน่งกรรมการ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 ลำ�ดับที่ 1 น�งสุกัญญ�  แก้วก�ญจน์ ได้รับคะแนน 107 คะแนน  

4.  ต�าแหน่งกรรมการ  กลุ่มลูกจ้าง 

 ลำ�ดับที่ 1 น�ยสมบูรณ์  หมวกยอด ได้รับคะแนน 355 คะแนน 
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ประก�ศร�ยชื่อสม�ชิกที่ได้รับร�งวัลจ�กก�รม�ใช้สิทธิ์สรรห�กรรมก�รดำ�เนินก�ร

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด ได้จัดให้มีการสรรหากรรมการดำาเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 และ

ได้จัดให้มีการจับสลากรายชื่อสมาชิกที่มาใช้สิทธิ์สรรหาตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการได้รับรางวัล ดังนี้

1.  ร�งวัลที่ 1 เป็นเงินสดร�งวัลละ 5,000.00 บ�ท (ห้�พันบ�ทถ้วน) จำ�นวน 1 ร�งวัล

2.  ร�งวัลที่ 2 เป็นเงินสดร�งวัลละ 3,000.00 บ�ท (ส�มพันบ�ทถ้วน) จำ�นวน 2 ร�งวัล

3.  ร�งวัลที่ 3 เป็นเงินสดร�งวัลละ   500.00 บ�ท (ห้�ร้อยบ�ทถ้วน)  จำ�นวน 20 ร�งวัล  

ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ร�งวัลที่ 1 

ลำ�ดับที่ ชื่อ – สกุล เลขทะเบียนสม�ชิก สังกัด

1 นางสาวกมลภัทร  เกิดทรง 006930 ล.วชพ.

ร�งวัลที่ 2 

ลำ�ดับที่ ชื่อ – สกุล เลขทะเบียนสม�ชิก สังกัด

1 นางสาวปุณิกา  บุตรศรี 013534 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ.

2 นางสาวอรพรรณ  ศรีขาว 006191 ข.วชพ.

ร�งวัลที่ 3

ลำ�ดับที่ ชื่อ – สกุล เลขทะเบียนสม�ชิก สังกัด

1 นางชุรีภรณ์  สีลกันตสูติ 002884 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ.

2 นางนิตยา  ริมลำาดวน 003141 ล.วชพ.

3 นางสาวชฎาพร  สืบสำาราญ 013445 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ.

4 นางสาวจริยา  อู่สิงห์สวัสดิ์ 005324 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ.

5 นางสาวพนิตนันท์  วงศ์สุวรรณ 012473 ข.วพก.

6 นางสาวเกศแก้ว  วิมนมาลา 001551 ข.วพก.

7 นายบุญทัน  พรรณา 008190 ล.วชพ.

8 นางสุภัคชญา  ถาวร 009504 ข.วชพ.

9 นางมาลิษา  สนใจ 012975 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ.

10 นางนำ้าวน  ศะศิบุตร 001183 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ.

11 นางสาวชนิดา  ทองบาง 011914 ข.วชพ.

12 นางเพ็ญภัทร์  ภิญโญวัฒนศิลป์ 004148 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ.

13 นางสายปัญญา  คงพันธุ์ 001542 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ.

14 นางรุ่งนภา  สุขใหญ่ 011855 ล.วชพ.

15 นายอนนท์  อ๊อกด้วง 001263 เกษียณอายุฯ

16 นางสาวณัฐฐา  สมบูรณ์ 009639 ล.วชพ.

17 นางสาวรำาไพพรรณ์  ไกรวศิน 009099 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ.

18 นางสาวธมนวรรณ  สุกใส 013182 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ.

19 นายสมพล  นิ่มอ่อน 005132 ล.วพก.

20 นางสาวดวงเนตร์  ภู่วัฒนวนิชย์ 002092 พนง.มหาวิทยาลัย วชพ.

ทางสหกรณ์จะทำาการมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญฯ หากสมาชิกไม่มารับรางวัลในวันดังกล่าว สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีเงิน

ฝากออมรัพย์ในอีก 10 วันทำาการถัดมา
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1. สิทธิรับสวัสดิการเหมือนสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุ
 ♣	 สวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย			ต้องยื่นขอรับเงินตามสิทธิภายใน	30	วัน
 ♣	 สวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติภัย			ต้องยื่นขอรับเงินตามสิทธิภายใน	90	วันนับแต่วันเกิดเหตุ
 ♣	 สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม			ต้องยื่นขอรับเงินตามสิทธิภายใน	180	วันนับแต่วันถึงแก่กรรม	

อ�ยุก�รเป็นสม�ชิก ประเภทสวัสดิก�ร จำ�นวนเงิน

ตั้งแต่ 1 เดือน  จนถึง 15 ปีขึ้นไป สวัสดิการเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพ ตั้งแต่ 5,000.00 – 20,000.00 บาท

ตั้งแต่  6 เดือน  จนถึง 20 ปีขึ้นไป สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม ตั้งแต่ 30,000.00 – 150,000.00 บาท

 ♣	 สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม		คู่สมรส		บิดามารดา		บุตร	และทายาทที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายแพ่ง			
ต้องยื่นขอรับเงินตามสิทธิภายใน	180	วันนับแต่วันถึงแก่กรรม

อ�ยุก�รเป็นสม�ชิก จำ�นวนเงินที่ได้รับ

น้อยกว่า 5  ปี 2,500.00

ตั้งแต่     5  ปีขึ้นไป  แต่น้อยกว่า 10 ปี 5,000.00

ตั้งแต่   10  ปีขึ้นไป  แต่น้อยกว่า 15 ปี 7,500.00

ตั้งแต่   15  ปีขึ้นไป 10,000.00

 ♣	 สวัสดิการสมาชิกเป็นของขวัญปีใหม่	มี	2	ประเภท
	 	 สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน	70	ปี			สหกรณ์ท�าประกันชีวิตกลุ่มปัจจุบันทุนประกัน	60,000.00	บาท

	 	 สมาชิกที่อายุตั้งแต่	70	ปีขึ้นไป			สหกรณ์มอบเป็นเงินจ�านวน	159.00	บาท																													

เรื่องที่ควรทราบ เพื่อความสุขของ
ท่านสมาชิกที่เกษียณอายุ      

“เกษียณอายุราชการแล้วยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้
และสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น”

108 ปัญหา108 ปัญหา108 ปัญหา108 ปัญหา

น�งอรกัญญ�  ตุลวรรธนะ

ผู้จัดการ
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2. สิทธิรับสวัสดิการมากกว่าสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุ
 ♣	 สวัสดิการสมาชิกอาวุโส	 	สหกรณ์จ่ายเงินเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสจ�านวน	3,000.00	บาท/ปี	 ในวันคล้ายวันเกิดแก่สมาชิก 

ที่มีอายุ	ตั้งแต่	61	ปีขึ้นไป	และมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่	15	ปีขึ้นไป

 ♣	 สวัสดิการสมาชิกปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือรับราชการจนถึงอายุครบ	60	ปี	สหกรณ์จ่ายเงินทุนน�้าใจตอบแทน
สมาชิกตามจ�านวนปีการเป็นสมาชิก		นับตั้งแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกจนถึงส้ินปีบัญชีของสหกรณ์ที่สมาชิกครบอายุ	60	ปี	 	ส่วนที่เกิน	 

6	เดือน	คิดเป็น	1	ปี			โดยจ่ายปีละ	1,000.00	บาท

3. กรณปีฏบัิตงิานในหน่วยงานของรฐัหรอืรบัราชการจนถงึอายคุรบ 55 ปี บรบิรูณ์   
และลาออกไม่ว่ากรณใีดๆ สหกรณ์จ่ายเงนิทนุน�า้ใจ  ดงันี้ 

อ�ยุก�รเป็นสม�ชิก จำ�นวนเงินที่ได้รับ

ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  แต่น้อยกว่า 15 ปี 6,000.00

ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  แต่น้อยกว่า 20 ปี 8,000.00

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป  แต่น้อยกว่า 25 ปี 10,000.00

ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป  12,000.00

ประกาศ
เรียน สม�ชิกทุกท่�นทร�บ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพย�บ�ล จำ�กัด ขอแจ้งคว�มก้�วหน้�ในก�รติดต�มหนี้สินของสม�ชิก

ที่เข้�โครงก�รส�มัญประกันภัยผู้คำ้�ประกัน สหกรณ์ได้ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยแล้วทุกร�ย ขณะน้ีก�ร

ดำ�เนินคดีส้ินสุดแล้วจำ�นวน 1 ร�ย โดยมีคำ�พิพ�กษ�ให้ชำ�ระหนี้ทั้งต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยและค่�ใช้จ่�ย

ในก�รดำ�เนินคดีทั้งหมด

ประกาศ
เรียน สม�ชิกทุกท่�นทร�บ

กรณีสม�ชิกที่มีหม�ยบังคับคดีแจ้งอ�ยัดสิทธิเรียกร้องจ�กสำ�นักง�นบังคับคดี เพื่อรักษ� 

ผลประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพย�บ�ล จำ�กัด สม�ชิกไม่ส�ม�รถเป็นผู้คำ้�ประกันกับสม�ชิก 

ร�ยอื่นได้



กรุณาส่ง

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

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

ประกาศ
1. สมาชิกมีความประสงค์ขอถอนเงินสด จ�านวนเกินกว่า 100,000 บาท 

ขึ้นไป จะต้องแจ้งสหกรณ์ฯให้ทราบล่วงหน้า 1 วันท�าการ และก่อนเวลา 

15.00 น.

2. สมาชิกมีความประสงค์ขอถอนเงินสด จ�านวนเกินกว่า 300,000 บาท  

ขึ้นไป สหกรณ์ฯจะจ่ายเป็นเช็ค และจะต้องแจ้งสหกรณ์ฯ ให้ทราบ 

ล่วงหน้า 1 วันท�าการ


