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ส ำนักงำนสหกรณ์ ชั้น 1 อำคำรศูนย์วิจัยและพัฒนำฯ  รพ.พระมงกุฎเกล้ำ  
315 ถ.รำชวิถี เขตรำชเทวี กทม.10400  
โทร 0-2763-9300  ต่อ 93107   93927   93975     โทร/โทรสำร  0-2354-7788   
http://sahakorn.pmk.ac.th 

               การสมัครเป็นสมาชิกสมทบ(พนักงานราชการ) สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
ผู้สมัคร 1. ต้องเป็นพนักงำนรำชกำร สังกัดโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ 

   กอ.ศูนย์อ ำนวยกำรแพทย์พระมงกุฎเกล้ำ  บก.พบ.  รร.สร.พบ.  นวป.ทบ.  วพบ.  สพธ.  สวพท. 
           2. เป็นผู้ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 3. ขอใบสมัครสมำชิกได้ที่ส ำนักงำนสหกรณ์ 
หลักฐาน  1. ลำยมือชื่อของผู้บังคับบัญชำ ลงชื่อหลังใบสมัครสมำชิก 
 2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้สมัคร   1  ฉบับ 
 3. ใบรับเงินเดือน เดือนสุดท้ำย  1  ฉบับ 
 4. ส ำเนำเลขที่บัญชีธนำคำรทหำรไทย  1  ฉบับ 
 5. ค ำสั่งจ้ำง ( พนักงำนรำชกำร )  1  ฉบับ 
ค่าธรรมเนียม  ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ คนละ 50 บำท    
หมายเหตุ       ถ้ำสมำชิกย้ำยสังกัดกรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ทรำบด้วย 

*****************************                                             
เงินฝากค่าหุ้น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 

สหกรณ์ฯ จะจ่ำยเงินปันผลคืนให้สมำชิกในอัตรำไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี ตำมก ำหนดระยะเวลำ  
และเงินเฉลี่ยคืนตำมกู้ ของดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีทำงสหกรณ์หักไว้ โดยจะท ำกำรจ่ำยให้สมำชิกหลังวันประชุมใหญ่
สำมัญประจ ำปีทุกปี ( ประมำณเดือน พฤศจิกำยน ของทุกปี ) 

อัตราการถือหุ้น ( หุ้นละ 10 บาท ) 
เงินได้รำยเดือน (บำท)   จ ำนวนหุ้น (บำท) เงินได้รำยเดือน (บำท) จ ำนวนหุ้น (บำท) 

4,000 – 5,000 
5,001 –6,000 
6,001-7,000 
7,001-8,000 
8,001-9,000 
9,001-10,000 
10,001-11,000 
11,001-12,000 

250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 

12,001-13,000 
13,001-14,000 
14,001-15,000 
15,001-16,000 
16,001-17,000 
17,001-18,000 
18,001-19,000 
19,001 ขึ้นไป 

650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 

1,000 

หมายเหตุ   ทุกครั้งที่สมำชิกมีกำรปรับเงินเดือนขึ้น สหกรณ์จะปรับให้ตรงกับอัตรำที่ก ำหนดไว้ 
*** ติดต่อเรื่องการรับฝาก-ถอนเงิน หรือรับ-จ่ายเงินกู้ ทุกวันราชการเวลา 0830-1430 *** 
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หลักเกณฑ์ขอกู้เงินสามัญสมาชิกสมทบ(พนักงานราชการ) สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญำไท จ ำกัด 
1. เป็นสมำชิกสหกรณ์ฯ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน และช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำหุ้นเรียบร้อยแล้ว 
2. ให้เลือกกู้อย่างใดอย่างหนึ่ง  กู้สามัญ หรือ กู้ฉุกเฉิน 
3. กู้ได้ ไม่เกิน 50,000 บาท   โดยใช้ผู้ค  าประกัน 2 คน ( นายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน 

หรือลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ) 
4. กู้ได้ ไม่เกิน 100,000 บำท   ( ให้ใช้หุ้น หรือเงินฝำกค้ ำประกัน ) 
5. สหกรณ์จะหักเงินกู้จำกเงินเดือนโดยเหลือเงินในบิลเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำ 20% ของเงินเดือนที่ได้รับ 
6. ผ่อนช ำระเงินกู้ *** ไม่เกิน 40 งวด หรือข้ึนกับระยะเวลำคงเหลือตำมสัญญำจ้ำง *** 
 

หลักเกณฑ์การขอกู้เงินฉกุเฉิน สหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญำไท จ ำกัด ( ตั งแต่ 3 มิ.ย. 56 ) 
1. ให้เลือกกู้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  กู้สำมัญ หรือ กู้ฉุกเฉิน 
2. กู้ได้  ไม่เกินทุนเรือนหุ้น  และไม่เกิน 12,000 บำท 
3. เงินกู้ไม่เกิน 12,000 บำท ผ่อนช ำระ 12 งวด 
      อัตราดอกเบี ยเงินกู้สามัญและฉุกเฉิน   6.00 % ต่อปี  ( ตั้งแต่ 2 ม.ค.59 )  
 

หลักเกณฑ์การฝากเงินออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญำไท จ ำกัด 
1. เงินฝากออมทรัพย์ (ธรรมดา) 
1.1 สมำชิกขอเปิดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ได้ทุกวันท ำกำร ( ฝำกครั้งแรก 1,000 บำทข้ึนไป ) 
     และกำรฝำกเงินครั้งต่อไปต้องไม่น้อยกว่ำ 100 บำท 
1.2 คิดดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์ให้เป็นรำยวันและน ำดอกเบี้ยฝำกเข้ำบัญชีให้ในวันที่ 31 มี.ค. และ 30 ก.ย. 
 อัตราดอกเบี ยเงินฝากออมทรัพย์ 1.25% ต่อปี (ไม่เสียภาษี)   ตั งแต่ 2 มี.ค.52 
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
2.1 สมำชิกขอเปิดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษได้ทุกวันท ำกำร ( ฝำกครั้งแรก 500,000 บำทข้ึนไป ) 
     และกำรฝำกเงินครั้งต่อไปต้องไม่น้อยกว่ำ 10,000 บำท 
2.2 คิดดอกเบี้ยให้เป็นรำยวันตำมจ ำนวนเงินฝำกคงเหลือ และจะน ำดอกเบี้ยฝำกเข้ำบัญชีให้ทุกสิ้นเดือน 
       อัตราดอกเบี ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.60% ต่อปี (ไม่เสียภาษี)   ตั งแต่ 1 พ.ค.60 

**************************** 
 

                     

                  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
 

 
1. กำรสมัครเป็นสมำชิกสมำคมฯ  โดยขอรับใบสมัครได้ที่ ส ำนักงำนสมำคมฯ (ส ำนักงำนสหกรณ์ฯ) 
2. สมำคมฯจะส่งหักเงินจำกสมำชิกเฉพำะในเดือนที่มีสมำชิกเสียชีวิต คนละ 50 บำท  
3. สมำคมฯจะรวบรวมเงินที่เก็บได้จำกสมำชิกทั้งหมด ส่งมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์ของสมำชิก 
   ที่เสียชีวิตในเดือนถัดไป 


