
จดหมายข่าว

ปีที่ 12 ฉบับที่ 78 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2556 – มกร�คม 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพย�บ�ล จำ�กัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด

สัมมนาจัดทำาแผน ปีบัญชี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด
เมื่อวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2556

ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

มอบกระเช้าปีใหม่ นายแพทย์สามารถ ตันอริยกุล (ผู้อำานวยการสำานักการแพทย์)
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สวัสดีค่ะ 
ดิฉันนางอรกัญญา  ตุลวรรธนะ มีความยินดี 

อย่าง ย่ิ งที่ ไ ด้ รับโอกาสให้ เ ป็น ส่วนหนึ่ งของสหกรณ์ออมทรัพย์  

วชิรพยาบาล จำากัด ในตำาแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ และดิฉันตั้งใจ 

ที่จะบริหารสหกรณ์ให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีเสถียรภาพ

ทางการเงิน สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายใน

และภายนอก เพิ่มความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี  

และด้านการสร้างเครือข่าย

ด้วยประสบการณ์ การทำางานในสถาบันการเงินมาอย่าง

ยาวนาน จนเกษียณอายุในตำาแหน่งรองผู้อำานวยการฝ่าย เมื่อปี 2556 ดิฉันมั่นใจว่าสามารถนำาหลัก

จริยธรรมและปรัชญา ในการทำางานมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการให้บริการ แก่สมาชิกอย่าง 

เสมอภาค ยุติธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกค่ะ                                                                

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของการบริหารงาน 

คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 41 ที่ก้าวเข้าสู่ไตรมาสท่ี 2 ท่ียังคงมีความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ 

ทั้งในประเทศและของโลก ทำาให้สมาชิกหลาย ๆ ท่านคิดว่าวิธีออมเงินท่ีปลอดภัยท่ีสุด อย่างไรก็ตาม 

จะขอแจ้งให้ทราบว่าการบริหารทางการเงินของสหกรณ์ในไตรมาสที่ 1 (ตค.2556 – ธค.2556) สหกรณ์

ทำากำาไรได้กว่า 71 ล้านบาท ซึ่งยังต้องรอผลการดำาเนินงานอีก 9 เดือน จึงจะทราบว่าปีบัญชี 2557 

สมาชิกจะได้รับปันผล – เฉลี่ยคืนเท่าใด

 เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก สหกรณ์มีเรื่องดี ๆ มากมาย อาทิเช่น เรื่องที่น่ายินดี 

ที่สหกรณ์ได้รับผู้จัดการใหม่ ซึ่งท่านได้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 พวกเรามารู้จักท่าน 

กันเถอะค่ะ

 ดุษฎี  ดวงมณี

อรกัญญา  ตุลวรรธนะ

บรรณาธิการ



ลำ�ดับ ประเภทเงินฝ�ก อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

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

สารจากประธาน

อัตรา
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

ทะเบียนจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  
วันที่ 1 ธันวาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 จำานวนเงินค่าสงเคราะห์ศพ

ลำาดับที่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล เลขทะเบียนสมาชิก วันที่ถึงแก่กรรม

1 16 ธันวาคม 2556     นางกาญจนา  สวมสูง 004868 6 ธันวาคม 2556  

2 16 ธันวาคม 2556     นายสุเพียร  หรรษา 000730 15 ธันวาคม 2556

สวัสดีปีใหม่ครับท่านสมาชิก
 ปีใหม่นี้เริ่มด้วยอากาศที่หนาวเย็นน่าจะเป็นที่ถูกใจของทุก ๆ ท่าน ผมก็หวังว่าผล
การดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด คงจะเป็นที่ถูกใจของท่านสมาชิก 
และในปีนี้เราก็ได้ผู้จัดการท่านใหม่ด้วยครับ ท่านนี้คือ คุณอรกัญญา  ตุลวรรธนะ  ท่าน
เกษียณจากธนาคารกรุงไทยในตำาแหน่ง รองผู้อำานวยการฝ่าย ราชการสัมพันธ์ ฝ่ายราชการ 
สัมพันธ์ 2 เมื่อปีที่แล้วและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมาช่วยพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ 
วชิรพยาบาล จำากัด ให้ก้าวสู่สหกรณ์หมื่นล้านได้อย่างมั่นคง

 ผมอยากขอเน้นเรื่อง ATM กับ ธนาคารกรุงไทย อยากให้สมาชิกมาลงสิทธ์ิใช้กัน 
ไม่มีบัตรเพิ่ม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมครับ สมาชิกสามารถถอนเงินจากสมุดบัญชีเงินฝาก 
ออมทรัพย์ของสหกรณ์ (เล่มสีเขียว) ได้จากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ได้ทุกที่ตลอด  
24 ชม. ทั่วไทย ไม่ต้องรอคิวยาวหน้าเคาน์เตอร์ครับ

 ท่านสมาชิกสามารถโอนย้ายเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มนำ้าเงิน) 
ไปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เล่มเขียว) ได้จาก web site ของสหกรณ์ แต่ยังไม่ Real Time  
นะครับ รอ SMS ยืนยันก่อน

ยั่งยืน 4 เดือน  3.30 / เพื่อฉลอง 12 เดือน 3.50 / มั่นคง 24 เดือน 3.50 และเพื่อพัฒนา  3.30

“ออมเงินกับสหกรณ์วันนี้ มั่นคงในวันหน้าแน่นอน”                                             

นายแพทย์พจน์  ธีรคุปต์
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สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพย�บ�ล จำ�กัด
ผลก�รดำ�เนินง�น เดือนตุล�คม 2556-เดือนธันว�คม 2556

(ล้านบาท)

ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56

ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้  1,520  1,526  1,527 

เงินลงทุน  3,565  3,609  3,567 

สินทรัพย์อื่น ๆ  4,496  4,546  4,655 

รวมสินทรัพย์  9,581  9,681  9,749 

เงินรับฝาก  3,804  3,812  3,827 

เงินกู้ยืม  2,682  2,751  2,767 

หนี้สินอื่น  37  34  44 

รวมหนี้สิน  6,523  6,597  6,638 

ทุนเรือนหุ้น  2,434  2,442  2,446 

ทุนสำารองและอื่น ๆ  624  642  665 

รวมทุน  3,058  3,084  3,111 

รวมหนี้สินและทุน  9,581  9,681  9,749 

เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก  27  53  83 

ผลตอบแทนการลงทุน  16  29  42 

รายได้อื่น ๆ  0.30  1  1 

รวมรายได้  43  83  126 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  16  33  50 

ค่าใช้จ่ายบริหาร  2  3  5 

รวมรายจ่าย  17  36  55 

กำาไรสุทธิ  26  47  71 

จำานวนสมาชิก (ราย)  7,667  7,686  7,689 



ดาว (พราวแสง) สหกรณ์
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มีสมาชิกสอบถามโครงการกู้สามัญประกันภัยผู้คำ้าในปีนี้ว่า ทำาไมจึงต้องมีการปรับ

ราคาค่าเบี้ยประกันภัยจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 1.25 โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 25 ซ่ึง

เป็นภาระที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้กู ้ ... ต้องขอชี้แจงให้สมาชิกให้เข้าใจดังนี้นะครับ โครงการนี้ได้

ดำาเนินมาปีกว่า โดยมุ่งหวังเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้คำ้าประกัน  หากผู้กู้มีเหตุจำาเป็นที่ไม ่

สามารถชำาระหนีไ้ด้  สามารถหาผูค้ำา้ได้ไม่ยากเนือ่งจากผูค้ำา้ม่ันใจว่ามีบรษิทัประกันภยัเข้ามาช่วย  

ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการเป็นจำานวนมากประมาณร้อยละ 80   

ของผู้กู ้สามัญ และพบว่ามีการเรียกร้องสินไหมจากบริษัทเป็นจำานวนมาก โดยบริษัทต้อง

จ่ายสินไหมถึงร้อยละ 95 ของเบี้ยประกันที่รับมา ทำาให้บริษัทขอปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น  

ทางกรรมการได้พยายามเสาะหาบริษัทอื่น เช่น บริษัทประกันที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กลับ

พบว่าราคาสงูถงึร้อยละ 1.4 จงึใช้บรษัิทเดมิและมกีารปรบัเงือ่นไขหลายประการ เช่น ไม่จ่ายค่า

สินไหมหากมีการหนีหนี้ภายใน 3 เดือน หลังจากทำาสัญญาครั้งแรก เพื่อป้องกันผู้กู้ที่มีเจตนา

ทจุรติ หรอืเสยีชวีติจากโรคภัยทีเ่ป็นมาก่อน หรอืเจตนาฆ่าตวัตายใน 180 วนั นอกจากนีก้ารซือ้

การคุม้ครอง  จะต้องซือ้ 381 วนัเพือ่ให้ครอบคลมุตัง้แต่วนัทำาสญัญากู ้ เนือ่งจากในปีทีผ่่านมา  

หากทำาสัญญากู้วันที่ 1 สัญญาประกันภัยจะเริ่มในวันที่ 16 เนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการ 

ส่งเอกสารให้บริษัท ทำาให้เกดิช่องว่างในวนัที ่1-15 หากมเีหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดฝันเกดิขึน้ เช่น ผูกู้ ้

เสยีชวีติจากอบุตัเิหต ุ บรษิทัประกนัไม่คุม้ครองในช่วงดงักล่าว จึงจำาเป็นทีต้่องซ้ือประกันเพิม่ อีก 

16 วนั ในลกัษณะเหมาทกุราย รวมซือ้ประกนัอตัราร้อยละ 1.25+16วนั+365 นัน้เองครบั และ 

สมาชิกผู้กู้และผู้คำ้าต้องไม่กระทำาการที่มีเจตนาทุจริต ฉ้อฉล ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทปฎิเสธ 

การจ่ายค่าสินไหม เช่น รู้เห็นเป็นใจให้ผู้กู้ทำาการกู้ก่อนจะลาออก หรือถูกไล่ออก หรือจะหนีหนี้ 

ในระยะเวลาอนัใกล้ ดงันัน้ผูค้ำา้ต้องตรวจสอบให้ดก่ีอนนะครับ

สารจากประธานคณะกรรมการเงินกู้

นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์

เพื่อน....มีความหมายมากกว่าที่เราคิด.........
               เพื่อน................................................................. ใช่คนที่รักคุณ
                  เพื่อน......................................................ใช่คนที่ห่วงใยคุณ
                     เพื่อน............................................ใช่คนที่หวังดีกับคุณ
                         เพื่อน..........................ใช่คนที่มองเห็นคุณค่าคุณ
                            เพื่อน.................ใช่คนที่อยากเห็นคุณเป็นสุข
 เพื่อนบางคน .... คือของขวัญ เพื่อนบางคน.....คือบทเรียน และก็มีเพื่อนบางคน...ที่ช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนเดือดร้อน

ทางการเงิน พบกับดาวพราวแสงฉบับนี้ค่ะ

 คุณปิ่นปินัทธ์  ประสงค์เกียรติ  เลขทะเบียนสมาชิก 008303 เป็นสมาชิกคนหนึ่ง ที่ไม่เคยลืมคำาว่าเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อน 

ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขในการทำางาน คุณปิ่นปินัทธ์  ประสงค์เกียรติ  เล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 

จำากัด เมื่อปี 2544 ยังไม่เคยให้บริการเงินกู้ แต่เมื่อปี 2554 ได้ใช้บริการโดยเป็นผู้คำ้าประกันเงินกู้สามัญให้กับเพื่อนร่วมงาน ต่อมา 

เพื่อนที่กู้เงินลาออกจากราชการ และผ่อนชำาระเงินกู้ผ่านทางบัญชีเงินฝาก มีหลายครั้ง.......ที่เพื่อนมีเงินในบัญชีไม่พอชำาระหนี้เงินกู้  

คุณปิ่นปินัทธ์ และเพื่อน ๆ ได้ฝากเงินเพิ่มในบัญชีให้เพียงพอต่อการชำาระหนี้ โดยคิดกับว่าจะทำาอย่างไรให้เพื่อนคงสมาชิกภาพ 

และได้รับสวัสดิการของสหกรณ์ต่อไป  สหกรณ์ขอชื่นชม และปรบมือให้ด้วยเสียงดัง ๆ ค่ะ ในการเป็นเพื่อนแท้ของ คุณปิ่นปินัทธ์  

ประสงค์เกียรติ
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ความสามัคคีในหมู่คณะท�าให้เกิดสุข
 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 เมษายน 2503 “สามัคคีที่สำาคัญที่สุดคืออะไร ก็คือ สามัคคีในชาติ ไม่ใช่ว่าความสามัคคี

ในคณะไม่ดี แต่ต้องระลึกว่าถ้าสามัคคีกัน แต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

ในสถาบันก็เป็นความผิด ถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำาให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อน ก็ไม่ดี

เพราะทำาให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติ......”

 จากพระบรมราโชวาทของในหลวง ท่านทรงเล็งเห็นความสำาคัญของความ

สามัคคีกันในชาติ ซึ่งในความหมายของความสามัคคีก็คือความพร้อมเพรียงกัน ความ

กลมเกลียวเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง วิวาทบาดหมางกัน ซึ่งความ

สามัคคีมีด้วยกัน 2 ประการ คือ ความสามัคคีทางกาย อันได้แก่การร่วมแรงร่วมใจกัน

ปฏิบัติงานให้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และความสามัคคีทางใจ ได้แก่ การร่วมประชุมปรึกษา

หารือกันเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

 จากความหมายของความสามัคคีในทางศาสนา “สุข สงฺฆสฺส สามคฺคี” ความ 

พร้อมเพรียงของหมู่คณะให้เกิดสุข ซึ่งตรงกันกับความหมายของคำาว่า “สหกรณ์” หมายถึง 

การทำางานร่วมกัน หรือการร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นภายในสหกรณ์หากผนึกกำาลังช่วยเหลือสามัคคีกัน แบบเพื่อน 

ช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง มีการทำางานเชื่อมโยงกัน ช่วยเหลือกัน คนในสหกรณ์ก็จักมีความสุข ซ่ึงในสหกรณ์มีคนอยู่ 3 ประเภท คือ สมาชิก 

กรรมการ และเจ้าหน้าที่ คนท่ีเป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่จักต้องส่งเสริม และปฏิบัติภารกิจหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์อันเกี่ยวเนื่อง 

ประสานความร่วมมือกัน มีส่วนร่วมในการดำาเนินธุรกิจทุกขั้นตอน  โดยร่วมคิดร่วมทำาเป็นทีม งานก็จักลุล่วงสำาเร็จไปได้ด้วยดี คนทึ่เป็น

สมาชิกก็จักได้รับผลของการดำาเนินงาน การจัดสรรกำาไร งบดุล การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก การพิจารณาให้สมาชิกกู้เงินประเภทต่าง ๆ  

ตามความเหมาะสมเพียงพอ นำาเงินไปลงทุนเกิดผลกำาไร ดังคำากล่าว “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ดังนั้น คนในสหกรณ์ก็จะมี 

ความสุขกันถ้วนหน้า หากดอกผลกำาไรได้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วย

 ทั้งนี้อานิสงฆ์ของความสามัคคี ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข ความเจริญ

รัสวดี  บุษยะจารุ

ถาม – ตอบ
ถาม  กรณีสมาชิก และบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรมจะต้องยื่นเอกสารอะไรและมีระยะเวลาที่ต้องขอรับเงินจากสหกรณ์กี่วัน

ตอบ  1.  เอกสารที่ต้องยื่น

     1.1  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ของผู้รับ / และผู้ตาย

     1.2  สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับ และผู้ตาย (พร้อมนำาต้นฉบับจริงมาแสดง)

     1.3  สำาเนาใบมรณะบัตร (พร้อมนำาต้นฉบับจริงมาแสดง)

     1.4  สำาเนาทะเบียนสมรส (กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบิดา มารดา)

2.  ต้องยื่นเอกสารภายใน 180 วัน นับแต่วันที่สมาชิกและบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม

ถาม  กรณีสมาชิกที่อยู่นอกสังกัด สนพ. และยังส่งหุ้นและชำาระหนี้ประจำาเดือนอยู่ แต่โอนเงินเข้ามาที่สหกรณ์เป็นวันปิดทำาการของ

สหกรณ์ จะถือว่าสมาชิกขาดส่งชำาระหนี้ไหม และได้รับเงินเฉลี่ยคืนหรือไม่

ตอบ  กรณีวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ สมาชิกต้องโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ในวันทำาการที่สหกรณ์ก่อนจะทำาการ

ประมวลผลสิ้นเดือน คือวันศุกร์ มิฉะนั้นจะถือว่าสมาชิกขาดส่งในงวดนั้น ๆ และทำาให้ไม่ได้รับเฉลี่ยคืน
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สหกรณ์มีทุนดำาเนินการ  9,749,870,727.14     บาท

แหล่งที่มาของทุน

ทุนเรือนหุ้น  2,446,747,730.00 บาท

ทุนสำารอง  450,109,888.69 บาท

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ  138,833,868.77 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก  3,826,811,997.34 บาท

เงินกู้ยืม  2,767,150,000.00 บาท

หนี้สินอื่น  44,063,895.94 บาท

กำาไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  4,790,404.05  บาท 

กำาไรสะสม  71,362,942.35 บาท

แหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินให้สมาชิกกู้  1,527,296,301.21 บาท

เงินฝากสหกรณ์อื่น  5,000,000.00 บาท

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  4,535,531,040.00 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน  704,000,000.00 บาท

เงินลงทุนในตราสาร  2,858,388,717.69 บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  50,669,738.72 บาท

สินทรัพย์อื่น  68,984,929.52 บาท

ฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

เรื่องน่�รู้เกี่ยวกับสหกรณ์ สมาชิกท่ีต้องการโอนเงินให้สหกรณ์เพ่ือชำาระหน้ีหรือฝากเงิน

ให้โอนเงินเข้าบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด“

ลำาดับ ชื่อธนาคาร เลขที่บัญชีออมทรัพย์

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

 มีข่าวดีมาแจ้ง สมาชิกท่านใดที่ได้เปิดใช้บริการธุรกรรม  
ฝาก – ถอน หรือ กู้ เ งินฉุกเฉิน ผ่านตู้ เอที เอ็มธนาคารกรุงไทย  
คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดท่ี 41 นำาโดย นายแพทย์พจน์ ธีรคุปต์ 
(ประธานกรรมการ)ได้มีมติให้  ฟรีค่าบริการ การใช้ธุรกรรมดังกล่าว 
ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2557 นี้นะครับ 
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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

ประกาศขายที่ดิน!!!
เน้ือท่ี 92.9 ตารางวา ซ.สุขาภิบาล 5 ซ.37 

ถ.สุขาภิบาล 5 เขตสายไหม กทม.

ท่านใดสนใจติดต่อโทร : 081-3575387 หรือ 
Info@vajiracoop.com


