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ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจ�ำเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560

สัมมนาและทัศนศึกษาปลูกปาชายเลน คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 
และโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําร�  จังหวัดเพชรบุร�  วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560

 สวัสดีค่ะ พบกับ¢่าวสาÃฉบับนีéเ»šนฉบับ·ีè 5 »Ãะ¨íาเดือนมีนาคม พ.È. 2560  «Öè§ยั§ค§เµçมä»ด้วย
เนืéอหาสาÃะµามมµÔ·ีè»ÃะªØม¢อ§ค³ะกÃÃมกาÃดíาเนÔนกาÃ และ»ÃะกาÈสหกÃ³�Ï  ·ีèเ»šน»Ãะâยªน�¢อ§สมาªÔกค่ะ

 ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยำบำล จ�ำกัด

  ที่ 36/2560  ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  เรื่อง กำรขอเรียกเก็บเงินค่ำเบ้ียประกัน พ.ศ. 2560 
มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ  ซึ่งไดค�านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก และเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความเรยีบรอย จงึขอความร่วมมอืจากสมาชกิทีม่สีญัญากูเงนิสามญัประกนัภยัผูค�า้ประกนัติดต่อสหกรณ์ฯ เพือ่ช�าระค่าเบ้ียประกนั
ของปี พ.ศ. 2560 ภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 

  ที่ 38/2560  ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  เรื่อง กำรเปดบัญชีโครงกำรเงินฝำกออมทรัพย์ยั่งยืน 35 สหกรณ์  
ก�าหนดเปดบัญชีระหว่างวันที่ 1 – 21 เมษายน พ.ศ. 2560 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.00 ต่อปี สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 กรณีมีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสหกรณ์ฯ จะใหอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ประกาศใช ณ ขณะนั้น 

  สหกรณ์ฯ ก�าหนดจัดกิจกรรมสหกรณ์สัญจร เพื่อเปนการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ของสมาชิกและ
การท�าธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ฯ ในรูปแบบต่าง ๆ โดยก�าหนดจัดกิจกรรมที่โรงพยาบาล สังกัดส�านักการแพทย์ จ�านวน 
5 โรงพยาบาล ไดแก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
และโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สหกรณ์ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกที่สนใจ เขาร่วมกิจกรรมในสังกัดของท่าน
นะคะ ส�าหรับวัน เวลา จะแจงใหทราบอีกครั้ง 

  บุคลากรดีเด่นของสหกรณ์ฯ ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ไดแก่ นางสาวสินีนาจ  สุดส�าเร็จ ต�าแหน่งผูช่วยผูจัดการ
ฝายการลงทุน และสมาชิกผูร่วมโหวตไดรับรางวัล คือ นางสาวนารี  แสงพิสิทธิ์  เลขทะเบียนสมาชิก 001225 ขอแสดงความยินดี
ดวยค่ะ

   งานสมัมนาและมุทติาจิตสมาชกิปี 2560 สหกรณ์ฯ ก�าหนดจดังานในวนัท่ี  9 – 10 กนัยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม
เดอะรีเจนท์ ชะอ�า บชี รีสอร์ท จังหวดัเพชรบรุ ีขอเชญิชวนสมาชกิทีเ่กษยีณฯ ในปี 2560 นี ้เตรยีมสมคัรเขาร่วมงานสมัมนาฯ นะคะ

  สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยำบำล จ�ำกัด  มุ่งมั่นสู่ระบบบริหำรคุณภำพ  ISO 9001 : version 2015  



คณะผู้จัดท�ำ คณะกรรมกำรศึกษำอบรม
และกำรประชำสัมพันธ์

โทร : 02-241-8111 Fax: 02-241-3451 
Website: www.vajiracoop.com

สวัสดิการสมาชิก ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2560

รายการ          จ�านวน (ราย)   จ�านวนเงิน (บาท)

สมาชิกถึงแก่กรรม         - -

บิดาถึงแก่กรรม 6 50,000.00

มารดาถึงแก่กรรม 3 27,500.00

สามีถึงแก่กรรม - -

บุตรถึงแก่กรรม - -

สมำชิกสำมำรถรับข่ำวสำรสหกรณ์ผ่ำน ID LINE ได้ที่นี่

     หน่วย : บาท     หน่วย : บาท

ID LINE @vajiracoop

ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ/ปี

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.50

เงินกู้สามัญ

  -  บุคคลค�้าประกัน 6.50

  -  โครงการประกันภัยผู้ค�้าประกัน 6.25

  -  เพื่อช่วยเหลือผู้เกษียณ 6.50

เงินกู้พิเศษ

  -  อสังหาริมทรัพย์ค�้าประกัน 6.25

  -  ทุนเรือนหุ้นค�้าประกัน 6.25

  -  เงินฝากค�้าประกัน 6.25

เงินกู้พิเศษบ้านหลังแรก 6.10

เงินกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก 2.00

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 5.00

ประเภทเงินฝำก
อัตรำดอกเบี้ย

ร้อยละ/ปี

เงินฝากออมทรัพย์ 1.00

เงินฝากออมทรัพย์ ฝาก - ถอน เอทเีอม็ ธนาคารกรุงไทย 2.00

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.15

เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต 3.75

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  

  -  1,000  -  1,000,000  บาท 2.00

  -  1,000,001  -  5,000,000  บาท 2.25

  -  5,000,001  -  10,000,000  บาท 2.50

  -  10,000,001  -  20,000,000  บาท 2.75

  -  20,000,001  บาท ขึ้นไป 2.85

เงินฝากประจ�า (เสียภาษี 15%)  

  -  เงินฝากประจ�า 3 เดือน 1.75

  -  เงินฝากประจ�า 12 เดือน 2.75

  -  เงินฝากประจ�า 24 เดือน 2.75

  -  เงินฝากประจ�า 36 เดือน 2.75

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ 5.00

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 42 ปี

  -  รุ่น 4-1  ตั้งแต่ 100,000 - 5,000,000 บาท 3.25

  -  รุ่น 4-2 ตั้งแต่ 5,000,001 -  10,000,000 บาท 3.30

  -  รุ่น 4-3  ตั้งแต่ 10,000,001 บาท ขึ้นไป 3.35

 เงินสด 609,267.69  เงินรับฝาก 7,525,541,151.79

 เงินฝากธนาคาร 264,032,489.39  เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 2,188,500,000.00

 เงินให้สมาชิกกู้ 1,892,334,700.01  หนี้สินอื่น 3,328,699,880.09

 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 9,079,702,562.00  ทุนเรือนหุ้น 2,986,060,690.00

 ลูกหนี้อื่น – สุทธิ 25,716,116.84  ทุนส�ารอง 769,934,091.67

 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 6,010,428,178.47  ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ 218,597,198.96

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิ 13,838,008.21  ก�าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้ 286,482,968.13

 สินทรัพย์อื่น 84,108,082.40  ก�าไรสุทธิ 126,953,424.37

 รวมสินทรัพย์  17,370,769,405.01  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์   17,370,769,405.01

กรุณำส่ง
           แล้วพบกันใหม่ฉบับเดือนเมษายน 2560 สวัสดีค่ะ

ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ ระยะเวลา 5 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560)

จำานวนสมาชิกสามัญ 7,751 ราย  จำานวนสมาชิกสมทบ 342 ราย  ( ณ 28 กุมภาพันธ์  2560)


