
ปีที่ 12 ฉบับที่ 71 ประจำ�เดือน ตุล�คม – พฤศจิก�ยน 2555

จดหม�ยข่�ว
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพย�บ�ล จำ�กัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด

การสัมมนาจัดท�าแผนงานประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2555  จังหวัดชลบุรี

งานวางพวงมาลาพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555



ลำ�ดับ

1 เงินฝากออมทรัพย์ 1.50

2 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.25

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 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

ประเภทเงินฝ�ก อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

อัตร�ดอกเบี้ยประเภทเงินกู้

เงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี

เงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

อัตร�ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น

เงินกู้ระยะสั้น  (12 เดือน) 4.35

เงินกู้ระยะปานกลาง (36 เดือน) 4.60

เงินกู้ระยะยาว  (120 เดือน) 4.85

อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจำ�ปี 25492

ขอขอบคุณในความไว้วางใจเลือกผมให้เข้ามาดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 

วชริพยาบาล จ�ากดั ครบั ผมและทมีงานทกุคนจะปฏิบตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถเพือ่ให้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด ของเรา “มั่นคง โปร่งใส ฉับไว ทันการณ์”
 ในโอกาสนี้จะขอแนะน�าการออมเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสักหน่อย อยากให้

พวกเรามาใช้บริการ เพร�ะสะดวกม�ก แจ้งความจ�านงแล้วทางสหกรณ์ฯ จะหกัจากเงนิเดอืน 

ของท่านเข้าบัญชีเลย ข้อดีของ

การออมเงินนี้ดอกเบี้ยสูงและถอนได้ปีละ 3 ครั้ง เมื่อเทียบกับการซื้อหุ้น ดอกเบี้ยสูง

ก็จริง แต่จะถอนออกไม่ได้เลย จะต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกเท่านั้นจึงจะถอนเงินได้  

ผมจึงขอฝากการออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไว้ให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาด้วย

นายแพทย์พจน์ ธีรคุปต์
ประธานกรรมการ

สารจากประธาน

ทะเบียนจ่�ยเงินสวัสดิก�รเพื่อสงเคระห์กรณีสม�ชิกถึงแก่กรรม วันที่ 1 ต.ค. 2555 ถึง  22 พ.ย. 2555 
จำ�นวนเงินค่�สงเคร�ะห์ศพ 7.1

ที่  วัน เดือน ปี  ชื่อ - สกุล เลขที่สมาชิก วันถึงแก่กรรม

1   9/10/55 นายวิเชียร  ขันค�า  8308  5/10/55

2   20/11/55 นายกวี  ใจละม่อม  2776  17/11/55
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น�ยเผด็จ  เฉลิมพักตร์
ผู้จัดการ

	 การประชุมใหญ่ฯ ก็ได้จบสิ้นไปแล้ว บรรยากาศ

การประชุมก็เป็นไปด้วยความราบรื่น  สมาชิกส่วนใหญ่ก็

มีความสุข มีความพอใจกับอัตราเงินปันผล และเฉลี่ยคืน

ซ่ึงไม่ต�่ากว่าปีที่แล้ว ทั้ง ๆ ที่ปีนี้เงินปันผลควรจะได้น้อย

กว่าเดิม เพราะต้นทุนค่าใช้จ่ายส�าหรับดอกเบี้ยที่ให้กับเงิน

รับฝากของสมาชิก และเงินที่กู้มาลงทุนสหกรณ์ต้องจ่าย

สูงขึ้นมาก เนื่องจากสหกรณ์ได้ข้ึนดอกเบี้ยเงินฝากหลาย

ครั้ง เพื่อแข่งขันกับโครงการต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย์ 

แต่มิได้ขึ้นดอกเบี้ยเงินที่ให้สมาชิกกู้เลย

 ต้องยอมรับว่าการบริหารเงินของสหกรณ์ มันจะ

ยากขึ้น ๆ เพราะตราบใดที่สมาชิกยังมองว่าเงินปันผล 

จะต้องสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมิได้ค�านึง

ว่าภาวะดอกเบี้ยในปัจจุบันเป็นเท่าใด ที่จริงการถือหุ้นใน

สหกรณ์ก็เหมือนกับการลงทุน ดังนั้นผลตอบแทนก็ควรจะ 

ขึ้นกับภาวะของดอกเบี้ยในตลาด เนื่องจากรายได้ของ

สหกรณ์ส่วนใหญ่ก็คือ การลงทุนในตลาดเงิน ก�าไรของ

สหกรณ์จะมากจะน้อย จึงข้ึนอยู ่กับภาวะดอกเบ้ียของ

ตลาดเป็นส�าคัญ ยิ่งจ�านวนหุ้นของสมาชิกสูงขึ้นทุกปี ปีละ 

ประมาณ 130 – 150 ล้านบาท ดังนั้นถ้าจะปันผลใน

ระดับเดิม ๆ สหกรณ์จะต้องมีก�าไรเพ่ิมอย่างน้อยปีละไม่

ต�่ากว่า 10 ล้านบาท ซึ่งถ้าเป็นภาวะปกติก็คงท�าได้ไม่ยาก 

แต่ถ้าปีใดเกิดภาวะมีการแข่งขัน หรือภาวะดอกเบ้ียสูง 

ฝ่ายบริหารก็คงจะต้องเหนื่อยหน่อย

 เมื่อเขียนถึงการจ่ายเงินปันผลแล้วก็ขอเขียนถึงการ

จ่ายเงินเฉลี่ยคืน เพราะทุกปีจะมีปัญหา ซึ่งก็คือปัญหา

เดิม ๆ เช่น ท�าไมถึงไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน ก็อยากเรียน

ว่า ข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของ

สหกรณ์ก�าหนดไว้ชัดเจนในข้อ 22 (2) ว่า ในระหว่างปี

ถ้าสมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือ

ดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีนั้น ดังนั้น

สหกรณ์จึงจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ดังนั้นถ้าท่าน

อยากได้เงินเฉลี่ยคืน ก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา มี

108 ปัญหา

วินัยในการใช้เงิน ส่งช�าระตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับสหกรณ์  

ถ้ามีปัญหาไม่สามารถส่งได้จริง ๆ ก็ต้องท�าเรื่องขอผ่อนผัน

กับคณะกรรมการด�าเนินการ ถ้ากรรมการฯ มีมติให้ผ่อนผัน 

เมื่อท่านปฏิบัติตาม ท่านก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเฉล่ียคืน

เหมือนคนอื่น

 ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ สมาชิกบางคนมอบอ�านาจ

ให้คนอื่นมาถอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย์ที่เปิดไว้กับสหกรณ์ แต่สหกรณ์ไม่ยอมให้ถอนก็โมโห 

หาว่าสหกรณ์เบ้ียว อ้างว่าเงินของตัวเองจะมอบให้ใครถอนก็

น่าจะท�าได้ ความจริงเรื่องนี้เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีท�ามาหลาย

ปีแล้วสมาชิกส่วนใหญ่ทราบดีว่าในสามสิบวันแรก สมาชิก

จะมอบให้ใครมาถอนเงินฝากในส่วนของเงินปันผลหรือเฉลี่ย

คืนไม่ได้ เหตุผลที่สหกรณ์ไม่ให้ถอนก็เพื่อป้องกันมิให้นายทุน

รับซ้ือเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน เพราะสมัยก่อนนั้นพอใกล้

เงินปันผล - เฉลี่ยคืนออก นายทุนจะรับซ้ือเงินพวกนี้ โดย

คิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง แล้วสมาชิกก็ท�าใบมอบอ�านาจให้

มาถอนเงินไว้ให้  สหกรณ์จึงแก้ปัญหาโดยถ้าจะถอนเงินส่วน

นี้ภายใน 30 วัน สมาชิกจะต้องมาถอนด้วยตนเองจะมอบให้

ใครมาถอนแทนไม่ได้ ซึ่งก็เป็นการป้องกันมิให้นายทุนมาหา

ประโยชน์จากเงินก้อนนี้

 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถถอนเงิน

ฝากออมทรัพย์ที่มีอยู่ในสหกรณ์ผ่านตู้ ATM ได้ ปัญหาข้อน้ี 

ก็คงหมดไป สมาชิกก็คงจะต้องดูแลตัวเอง พูดถึงการท�า

ธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์ในขณะนี้ สมาชิกสามารถฝากเงิน 

ถอนเงิน หรือรับเงินกู้ จ่ายเงินกู้ ผ่านตู้ ATM ของธนาคาร

กรุงไทยได้ เพียงแต่ท่านมาท�าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

กับสหกรณ์เท่านั้น ส�าหรับรายละเอียดก็สามารถไปสอบถาม

ได้ที่ท�าการสหกรณ์

 ครับ! ฉบับนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้.............สวัสดีครับ
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ธันยาภรณ์ อรัญวาลัย
นักกายภาพบ�าบัดช�านาญการ

 “หมายเลขสมาชิกอะไรค่ะ” เสียงหวานๆใสๆ

พร้อมรอยยิ้ม จากเจ้าหน้าที่สาวแสนสวย สวมใส ่

เสื้อคอปกกระโปรงสีม ่วง นั่งอยู ่ด ้านหน้าของ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล ปลุกฉันให้ตื่นจาก

ภวังค์ที่ก�าลังยืนฝันหวานว่า จะได้ปันผลกี่บาท

ส�าหรับปีน้ี “หมายเลข 6826 ค่ะ” ฉันรีบรับใบแจ้ง

เงินปันผล และแกะออกอย่างรวดเร็ว รางวัลส�าหรับ

การออมในปีน้ี ท�าให้ฉันรู้สึกหายเหนื่อย เหมือนได้

รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น อีกทางเลือกหนึ่งของมนุษย์เงิน

เดือนธรรมดาๆ จะมีอะไรดีไปกว่าการหักค่าหุ้นราย

เดือนที่สามารถเพิ่มมูลค่าของเงินเก็บ ฉันอมยิ้มและ

เดินกลับมาท�างานต่อที่หน่วยงาน โดยมิคาดคิดว่า

จะต้องกลับไปสหกรณ์ซ�้าอีกครั้งในวันเดียวกัน 

 “ว่าไงนะ... หม้อน�า้รัว่ ยางรถโล้นสึกต้องเปลี่ยน”

ฉันกดโทรศัพท์ทิ้ง คิ้วทั้งสองขมวดเข้าหากันโดย

อัตโนมัติ ภายในใจว้าวุ ่นคิดจะหาเงินทางไหนดี 

ให้เร็วที่สุด เงินปันผลที่ได้มา หลุดลอยจากฉันไป

อย่างรวดเร็วแต่ยังขาดอีก 5,000 บาท ใช่แล้วขอเงินกู้ฉุกเฉิน 

แวบแรกที่เข้ามาในสมอง ประกอบกับฉันเป็นสมาชิกที่ส่ง 

ค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

 “สามารถกู้ได้เท่าไหร่ค่ะ” ฉันคิดและภาวนาขอให้กู้ได้

เพียงพอกับวงเงินที่ต้องการ 

 “กู้ได้ไม่เกินครึ่งหน่ึงของเงินเดือนท่ีคุณได้รับ แต่ไม่

เกิน 50,000.- (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่ต้องใช้คนค�้าประกัน โดย

สหกรณ์จะหักจากเงินเดือน ส่งคืนให้หมดภายใน 3 เดือน หรือ

จะรับแบบเงินกู้สามัญดีค่ะ” เจ้าหน้าที่สาวแสนสวยคนเดิม เปิด

ทางสวรรค์ท�าให้ฉันรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกในทันที

 “หมายถึง กู้หุ้นตัวเอง ใช่ไหมค่ะ” ฉันคิดทบทวนถึงหุ้น

ที่พอจะมีเยอะอยู่ในสหกรณ์

 “เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 

เดือน และมีสัญญาจ้างงานในราชการ หรือองค์การของรัฐไม่น้อย

กว่า 5 ปี จ�านวนเงินที่กู้ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่มีอยู่ 

ไม่ต้องใช้หลักประกันอย่างอื่นเลย รับขนมจีบ ซาลาเปาเพิ่มไหม

ค่ะ... ล้อเล่น... ตกลงจะรับแบบไหนดีค่ะ”

 “ฉันขอกู้แบบฉุกเฉินแล้วกัน ยังไม่จ�าเป็นต้องใช้เยอะ 

ขอบคุณมากนะค่ะ”  ฉันใช้เวลาไม่นานในการท�าสัญญาเพื่อ 

รับเงิน สิทธิประโยชน์ดีๆแบบนี้มีให้แก่สมาชิกทุกคน ยามที ่

ตกอยู ่ในสภาวะขาดความคล่องตัวทางการเงิน ถังแตก 

เครียด ไม่รู ้จะแบกหน้าไปยืมเงินใคร ท�าให้ฉันรู ้สึกภาค

ภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กรน้ี ที่สามารถช่วยเหลือ

ด้านการเงินให้แก่มนุษย์เดินดินธรรมดาอย่างฉันจริง......

สิ่งดีๆ.....มีให้ตลอดไปสมาชิก
บทคว�ม



ร�งวัล
แห่งคว�มสำ�เร็จจ�กคว�มม�นะของท่�น

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2549 5

 ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ ฉันได้เรียนรู้ได้รู้จักกับ

ผู้คนมากมาย แต่หนึ่งในนั้นคือ คุณตา บุคคลใกล้ชิดใน

ครอบครัว ที่ฉันน�ามาเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต ไม่

ว่าจะเรื่องการเรียนหรือการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ท่านเป็น

บุคคลที่ท�าให้ฉันมีทุกอย่างในวันนี้ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่

ดีในวันข้างหน้า

 คุณตาของฉันชื่อ นายมงคล วงษ์กล่อม ท่านจบ

การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดโบสถ์

สามเสน เริ่มท�างานตั้งแต่อายุ 16 ปี เป็นมาร์คเกอร์ของ

สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมรสกับคุณยาย มี

บุตร 2 คน  ท�างานที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

ได้ 9 ปี ท่านต้องการท�างานที่มีความมั่นคง สามารถเบิก

ค่ารักษาพยาบาลของภรรยาและลูกๆ ได้ จึงสมัครท�างาน

ในต�าแหน่งลูกจ้างประจ�าที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521  

 คุณตา มุ่งมั่นและตั้งใจท�างานด้วยความอดทนไม่

ให้ตกหล่นทั้งเรื่องงาน และเรื่องครอบครัว ขณะเดียวกัน

คุณยายซึ่งเป็นแม่บ้านจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไม่

สามารถสมัครท�างานในโรงพยาบาลได้ จึงท�างานเสริมที่

สโมสรวชิรพยาบาล และพยายามหาทางเรียนต่อจนจบ

ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากนั้นได้สมัครท�างานที่เดียว

กับคุณตา ท�างานได้ประมาณ 5 - 6 เดือน ท่านขอกู้เงิน

จากสหกรณ์ฯ เพื่อมาเช่าที่ปลูกบ้านช่วยกันท�างานแบ่งปัน

ความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นก�าลังใจให้กันและกันสู้ต่อ

ไป เมื่อลูกๆ ทั้ง 2 คนเริ่มโตขึ้น ท่านเห็นว่าบ้านที่อาศัย

อยู่เป็นบ้านเช่า จึงมองหาซื้อที่ดินปลูกบ้านเป็นของตนเอง 

ช่วงนั้นมีประกาศขายที่ดินพอดี คุณตาและพี่ชายคุณตา

น�าเงินเก็บมารวมกัน และกู้เงินจากสหกรณ์ฯ ได้จ�านวน

หนึ่ง แต่ก็ไม่พอที่จะน�าไปซื้อที่ดิน มีผู้มีพระคุณท่านหนึ่ง

ได้เข้ามาช่วยเหลือ ท่านชื่อ คุณธรรมนูญ บุญประสาน ซึ่ง

เป็นผู้ตรวจการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลในขณะนั้น คุณ

ธรรมนูญได้ให้ยืมเงินจ�านวนหนึ่งเพื่อน�าเงินไปซื้อที่ดิน

ปลูกบ้านโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือมีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น การ

ซ้ือที่ดินท�าให้คุณตาและคุณยายต้องขยันท�างานมากขึ้น 

คุณตารับจ้างท�างานเสริมรายได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ด้วยการปลูกต้นไม้ จัดสวน และตัดหญ้าตามบ้านคุณหมอ 

สามารถผ่อนเงินกู้จากสหกรณ์ ฯ ได้ภายใน 10 ปี 

 ปี พ.ศ. 2534 ช่วงฤดูหนาว คุณตาท�างานกวาดพื้น

ตามปกติ แต่วันนั้นลมแรงมาก มีผงฝุ่นปลิวเข้าตา ท่านขยี้ตา 

เพราะคิดว่าเป็นผงฝุ่นธรรมดา แต่โชคร้าย...ท่านขยี้ตาแรง

ไปจนท�าให้ผงฝุ่นบาดกระจกตาจนต้องเสียตาข้างซ้ายไปหนึ่ง

ข้าง แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีโชคดีอยู่บ้าง ท่านได้รับเงิน

ช่วยเหลือจากสหกรณ์ฯ จากกรุงเทพมหานคร และจากบริษัท

ประกันของสหกรณ์ ภายนอกอีกจ�านวนหนึ่ง ในช่วงนั้นฉันก็

เกิดพอดี ท่านจึงได้เลี้ยงฉันและพักสายตาอยู่ที่บ้านเมื่อท่าน

หายดีแล้ว ท่านยังคงท�างานหนัก ท�างานโดยไม่มีวันหยุด 

เช่นเดิม เมื่อก่อนเรามีฐานะที่ถือได้ว่ายากจน แต่จากความ

ขยันหมั่นเพียรของท่านทั้งสอง ท�าให้ ลูกๆ หลานๆ อยู่ได้

อย่างสบาย มีบ้านที่พักอาศัยเป็นของตนเอง มีอาหารให้กิน

อิ่มนอนหลับ 

 ภาพแห่งความประทับของฉัน คือจักรยานคู่ใจ  ท่าน

ทั้ง 2 คนจะขี่ไปท�างานทุกวัน ตั้งแต่ตี 4 เพื่อไปเช็ดรถ กว่า

จะกลับบ้านก็เกือบหกโมงเย็น และในช่วงประมาณ 5 ปี ก่อน

เกษียณท่านท�างานหนักมากขึ้น กว่าจะกลับบ้านเกือบ 4 

ทุ่ม เมื่อบอกให้ท่านหยุดพัก ท่านก็บอกว่าหยุดไม่ได้ หยุด

แล้วมันเมื่อย มันมีความสุข แล้วก็ยักไหล่ท�างานต่อ ท่านไม่

เคยบ่นเหน่ือยให้ฉันได้ยินแม้แต่สักค�าเดียว ท่านเป็นคนท่ีรัก

ครอบครัว รักงาน แต่ไม่ค่อยห่วงตนเอง ป่วยที่ไรก็ไม่ค่อยไป

หาหมอ  ท่านบอกว่าท่านออกก�าลังกายทุกวัน ท่านแข็งแรงดี 

 คุณตา.... เปรียบเสมือนตัวอย่างแห่งความตั้งใจ 

ความอดทน และความพยายาม จนมีความส�าเร็จได้ในทุก 

วันนี้...

ดาว (พราวแสง) สหกรณ์



สหกรณ์มีทุนดำ�เนินก�ร

แหล่งที่ม�ของทุน

 ทุนเรือนหุ้น

 ทุนส�ารอง

 ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ

 เงินรับฝากจากสมาชิก

 เงินกู้ยืม

 หนี้สินอื่น

 ก�าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

 ก�าไรสะสม

แหล่งที่ใช้ไปของทุน

 เงินให้สมาชิกกู้

 เงินฝากสหกรณ์อื่น

 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

 เงินลงทุนในตราสาร

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

 สินทรัพย์อื่น

บ�ท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

 8,296,192,303.05 

2,292,520,210.00 

 399,617,341.34 

 113,702,702.50 

 3,387,185,002.38 

 2,038,000,000.00 

 35,410,711.92 

 10,343,309.44 

 19,413,025.47 

 1,373,406,149.63 

 6,222,343.18 

 3,483,643,542.00 

 704,000,000.00 

 2,563,646,578.41 

 109,763,879.67 

 55,509,810.16 

ฐานะการเงิน ณ วันที่ี 31ตุลาคม 2555

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจำ�ปี 25496

 ในระหว่างเดือน พ.ย. 2554 - ต.ต. 2555 มีสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ที่มีอยู่กับธนาคาร

พาณิชย์ หลายแหล่งโดยที่สหกรณ์ไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นเงินของสมาชิกท่านใดโอนเข้ามา และโอนเข้ามาเพื่อ

วัตถุประสงค์ใดจึงท�าให้สหกรณ์ไม่สามารถด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาชิกได ้  

11/3/54

2/3/55

6/7/55

9/7/55

30/7/55

24/8/55

28/8/55

28/9/55

28/10/55

รวม

 -   

 60,077.45 

 -   

 5,000.00 

 5,000.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 70,077.45 

 -   

 -   

 10,000.00 

 -   

 -   

 -   

 5,000.00 

 5,000.00 

 5,000.00 

 25,000.00 

 2,500.00 

 60,077.45 

 10,000.00 

 5,000.00 

 5,000.00 

 10,000.00 

 5,000.00 

 5,000.00 

 5,000.00 

 107,577.45 

 2,500.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 10,000.00 

 -   

 -   

 -   

 12,500.00 

กรุงไทยวัน เดือน ปี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย รวม ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกที่ได้โอน

เงินเข้าบัญชีสหกรณ์ในระยะเวลาดังกล่าว

กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบพร้อมทั้งส่ง

หลักฐานให้สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์จะได้

ด�าเนินการให้ตรงวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ถ้า

เป็นการโอนมาเพื่อช�าระหนี้ สหกรณ์จะ

ช�าระหน้ีให้ต้ังแต่วันที่สมาชิกโอนเงิน

เข้าบัญชี หรือถ้าต้องการให้เข้าบัญชี 

เงินฝากของสมาชิกสหกรณ์ก็จะเข้าบัญชี

เงินฝากให้ โดยฝากย้อนหลังนับตั้งแต่ 

วันที่สมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ 

 ส�าหรับยอดเงินที่โอนเข้าบัญชี

สหกรณ์ในช่วงระหว่างเวลาดังกล่าวมี

ดังนี้ 

เงินของสมาชิกท่านใด



สวัสดีค่ะ คอลัมน์ ถาม – ตอบ เป็นคอลัมน์ที่คณะกรรมการศึกษาอบรมและ

ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 40 ได้รวบรวมค�าถาม และหยิบยกบางประเด็นมาตอบเพื่อไขข้อ

ข้องใจในฉบับต่อไป สมาชิกสามารถส่งค�าถามไปที่คณะกรรมการศึกษาอบรม ฯ แล้ว

เราจะหยิบประเด็นเหล่านั้นมาตอบ

ถาม สมาชิกให้ผู้อื่นถอนเงินฝากให้ได้หรือไม่ ?

ตอบ ได้ค่ะ สมาชิกสามารถถอนเงินฝากโดยการมอบอ�านาจ โดยสมาชิกผู้มีอ�านาจ 

ถอนเงินต้องท�าใบถอนเงินฝาก และใบมอบฉันทะ (ใบมอบฉันทะจะอยู่ด้านหลังใบ 

ถอนเงิน) พร้อมลงลายมือชื่อ ซึ่งผู้รับมอบอ�านาจต้องน�าหลักฐานอื่นประกอบการถอน 

ได้แก่ สมุดคู่ฝาก และบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการที่ไม่หมดอายุของผู้มีอ�านาจ

ถอนเงิน และผู้รับมอบฉันทะที่ด�าเนินการแทน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ส�านักงาน

สหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะขอส�าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้มอบ

ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะไว้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน

ถาม หากต้องการถอนเงินเป็นเช็ค ต้องท�าอย่างไร ?

ตอบ สมาชิกสามารถถอนเงินเป็นเช็ค โดยให้สหกรณ์จ่ายเช็ค ได้ดังนี้

 1) เช็คบุคคลธรรมดา สมาชิกต้องแจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน หากไม่แจ้งล่วง

หน้า สมาชิกต้องรอเช็คที่สหกรณ์ประมาณ 20 นาที และต้องช�าระค่าธรรมเนียมเช็ค 

ฉบับละ 15.00 บาท (สิบห้าบาทถ้วน)

 2) แคชเชียร์เช็ค สมาชิกต้องแจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน และต้องช�าระค่า

ธรรมเนียมเช็ค ฉบับละ 30.00 บาท (สามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากสหกรณ์ต้องไปซื้อ

แคชเชียร์เช็คจากธนาคาร

ถาม หากต้องการเพ่ิมหุ้น หรือยอดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จะต้องท�าอย่างไร ?

ตอบ สมาชิกสามารถปรับเพิ่มหุ้น หรือยอดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตได้ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยแจ้งเป็นหนังสือ

ต่อสหกรณ์

 • ฉะนั้นสมาชิกท่านใดต้องการออมทรัพย์ในหุ้น (ถอนเงินไม่ได้) หรือบัญชี

ออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ถอนเงินได้ปีละ 3 ครั้ง) เชิญชวนในเดือนธันวาคม

นี้นะค่ะ

คอลัมน์
ถาม – ตอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2549 7



กรุณาส่ง

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

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด โทร. 0 2903 8257-9

ค�าถามประจ�าฉบับ เมื่อสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ โดย
ผ่านโอนจากธนาคารพาณิชย์ ท่านสมาชิกต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้ทาง
สหกรณ์ทราบว่าเป็นเงินของท่าน 

ให้สมาชิกส่งค�าตอบมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภายในวันที่ 11 มกราคม 2556 ให้เขียนใส่กระดาษ 

A4 โดยระบุ ชื่อ-สกุล เลขทะเบียนสมาชิก สังกัด และหมายเลขโทรศัพท์ (กรรมการและเจ้า

หน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งค�าตอบ) มีร�งวัลทั้งหมด 5 ร�งวัล  ถ้�มีสม�ชิกส่งเกินที่กำ�หนด ท�งสหกรณ์

จะใช้วิธีจับสล�ก

ร�ยชื่อผู้มีสิทธิ์รับร�งวัลตอบคำ�ถ�ม ประจำ�เดือน สิงห�คม - กันย�ยน 2555
1  เลขสมาชิก 787 นางพรรณี สมบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย   2  เลขสมาชิก 3232 นายสวัสดิ์ ปัญญาสัน วพบ.   
3  เลขสมาชิก  3473  นางจาตุรัตน์  ตั้งตน ลาออกจากต้นสังกัด  4  เลขสมาชิก  4115  นางธนวรรณ ปัญญาสัน 
วพบ.   5  เลขสมาชิก  10118  น.ส.คริตสา โพธิ์เทศ รพจ.

แจ้งเพื่อทราบ
สหกรณ์เปิดให้บริการทางการเงินผ่านตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย   

ฟรคี่าธรรมเนียมการใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2556

ฝากเงิน, ถอนเงิน, กู้, ช�าระหนี้  

(ค่าบริการครั้งละ 5 บาท เฉพาะกรุงเทพฯ – ปริมณฑล และ 10 บาท ต่างจังหวัด)

โดยสหกรณ์ฯ เปิดให้บริการสมาชิก 

ตลอด 24 ชั่วโมง


