
จดหมายข่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด

ปีที่ 18 ฉบบัที่ 107 เดือนกรกฏาคม 2564

เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด 
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

ณ ห้องประชุมนายแพทย์ประเสริฐ นุตกุล ชั้น 3 ส�านักงานสหกรณ์



	 ในป ัจจุ บันนี้ เทคโนโล ยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารถูกน�ามาใช้ในด้านการเงินและธนาคาร	 โดยใช้
ช่วยงานด้านบัญชี	การฝาก-ถอนเงิน	โอนเงิน	บริการสินเชื่อ 
แลกเปลี่ยนเงินตรา	 บริการข่าวสาร	 การใช้คอมพิวเตอร์
ด้านการเงินการธนาคารที่รู ้จักและนิยมใช้กันทั่วไป	 เช่น	
บริการฝากถอนเงิน	การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์	ส�าหรับ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลซ่ึงให้บริการด้านการเงิน
และสวัสดิการแด่สมาชิกก็ได้มีการใช้และการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการให้บริการสมาชิก 
มาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้	เพื่อให้ผลลัพธ์ของการให้บริการนั้น 
มีความปลอดภัย	 ถูกต้อง	 น่าเช่ือถือ	 เอ้ือประโยชน์และ
อ�านวยความสะดวกต่อสมาชิก	และเพ่ือให้สมาชิกสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็น	ได้รับบริการท่ีรวดเร็ว	และเกิดความ
พึงพอใจ	
	 การให้บริการที่ได้ด�าเนินการที่ผ่านมา	 เช่น	
ระบบการประมวลผลด้วยโปรแกรมด้านการเงินและบัญชี	
ทั้งด้านทุนเรือนหุ้น	การฝาก	ถอนเงิน	การให้บริการสินเช่ือ
สมาชิก	การจัดท�าฐานข้อมูลสมาชิกเพื่อสามารถด�าเนินการ
ด้านสวัสดิการด้านต่างๆ	ให้กับสมาชิกได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว	การจัดท�าฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อบังคับ	ระเบียบ
และประกาศต่าง	 ๆ	 รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของสหกรณ์ทั้งจดหมายข่าว	ข่าวสารประชาสัมพันธ์	และ 
ผลการด�าเนินการประจ�าปี	 เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว	 นอกจากนี้ยังมีการจัดท�า
ช่องทางให้สมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อดูและตรวจสอบ
ข้อมูลของตนเองผ่าน	www.vajiracoop.com	โดยสมาชิก
แต่ละท่านต้องก�าหนดรหัสผ่านด้วยตนเอง	 มีการบริการ
ด้านการเงิน	ทั้งด้านการฝาก	-	ถอนเงินและการกู้ฉุกเฉินผ่าน	
ATM	ธนาคารกรุงไทย	และในช่วงเดือนพฤษภาคม	2564 
ที่ผ ่านมาก็ได ้ให ้บริการด ้านสวัสดิการสมาชิกเกี่ยวกับ
การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก	 ประจ�าปี	 2564	 โดยท่ี 
คณะกรรมการด� า เนิ นการ เล็ ง เ ห็นความส� าคัญต ่ อ 
ความร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อ	 COVID-19	 จึงได้

มีสมาชิกยื่นขอทุนรวมทั้งสิ้น	 838	 ราย	 จากการประเมิน
ผลสมาชิกมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ท้ังด ้ าน 
การประชาสัมพันธ ์ 	 ด ้านกระบวนการให ้บริการและ 
ด้านพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่	
	 ล ่าสุดในด้านการพัฒนาบริการโดยการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม	สหกรณ์ได้ปรับปรุงระบบ						
การให้บริการสมาชิกเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและมุ ่งหวัง
ให้สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ	 โดยได้พัฒนา
ด ้านการใช ้ เทคโนโลยีระบบคิวที่มีความครอบคลุมทั้ง 
การให้บริการด้านการฝาก	 ถอน	 โอนเงิน	 จัดท�าเช็ค	 การ 
เปิดบัญชีใหม่	การบริการด้านสินเชื่อ	และการติดต่อด้านต่าง	ๆ 
เช่น	การยืน่ขอรบัสวสัดกิาร	เป็นต้น	(ดงัแผนภาพการให้บรกิาร 
และรูปประกอบ)	เริ่มต้ังแต่วันที่	24	มิถุนายน	2564

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาบริการแด่สมาชิก

กิตติพร  เอี๊ยะสมบูรณ์ (คณะกรรมการด�าเนินการ)

มีมติให ้คณะกรรมการ 
สวัสดิการและฝ่ายจัดการ 
ด� า เนิ นการ ให ้ สมา ชิก 
ยื่ น เ อ ก ส า ร ข อ ทุ น 
การศึกษาบุตรสมาชิก
ผ่านระบบออนไลน์อย่าง
เต็มรูปแบบ	100%	พบว่า

	 หากสมาชิกท่านใดมีข ้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์	สามารถ
ให้ข้อเสนอแนะได้ผ่าน	website	 ของสหกรณ์	หรือ	 line	
application	 หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่สหกรณ์รวมถึง
แจ้งผ่านคณะกรรมการและตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย  ์
วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ท้ายนี้ก็ขอส่งก�าลังใจให้สมาชิก	ทุกท่าน 
มีสุขภาพแข็งแรง	 สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน	
“ผูกมาส ล้างมือ รักษาระยะห่าง และไปฉีด วัคซีนกัน”

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB+/Stable”
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พราวแสง
ดาว

	 ในการด� า เนินชี วิ ตของผู ้ ที่ มี เ งิ น เดื อน	 
รายได้ประจ�า	การบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง	 
ให้ส�าเร็จได้ในยุคปัจจุบันนี้	 การควบคุมดูแลการเงิน 
ของตนเองให้สามารถมีเงินเหลือเงินเก็บ	 เงินออม	 และ
การที่จะเป็นความลับของการออมเงินไม่ใช่เป็นเร่ือง
ปาฏิหาริย์ที่จะบังเกิดขึ้นได้	ขอเพียงแต่ตนเองต้องเริ่มต้น 
ด้วยหลักการพื้นฐานของการสร้างวินัยทางการเงิน	 คือ	
ต้องใช้ให้น้อยมากกว่าท่ีจะหาได้	ซึ่งผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น 
ตามมานั่นก็	คือ	คุณภาพชีวิต	การพัฒนาตนเอง	เพื่อที่จะ 
ท�าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลง	
การด� า เ นินชีวิตให ้สอดคล ้อง	 และรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
	 ดังนั้นสหกรณ์ออม-
ทรัพย ์จึ ง เป ็นองค ์กรในรูปแบบ
ของสถาบันการ เ งิ น ท่ี จั ดตั้ ง ขึ้ น 
มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม
ด ้านการออม	 ซึ่ ง เป ็นทางเลือก 
อย่างหนึ่งของการสร ้างวินัยทาง 
การเงินในรูปแบบของการออม	 
ในระยะยาวสะสมเพื่อใช้ในอนาคต
ในรูปแบบ	 ทุน เรือนหุ ้น 	 เ งินกู ้	 
แก่สมาชกิตามความจ�าเป็น	ตลอดจน 
จัดให ้มีสวัสดิการต ่าง	 ๆ	 อย ่าง

เหมาะสมอันเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของตนเอง	และครอบครัวของสมาชิก	
	 และสมาชิกท่านหนึ่งของ	สหกรณ์ออมทรัพย์ 
วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ซ่ึงเดินทางจากต่างจังหวัด	 เข้ามา
หางานท�าในกรุงเทพมหานคร	 ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจว่า 
“งาน คือ เงิน และ เงิน คือ งาน”	 อันจะท�าให	้ 
“คุณสุพัฒตา จันทะโคต” เลขทะเบียนสมาชิก 010956 
ปฏิบั ติ ง าน ในต� าแหน ่ งผู ้ ช ่ ว ย เหลื อคนไข ้ 	 สั ง กั ด 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	 เป็นสมาชิกสามัญและ
เริ่มต้นฝากเงินออมในรูปแบบ	 ทุนเรือนหุ้น	 ส่งเดือนละ	
1,000.00	บาท	ตั้งแต่เดือนมีนาคม	2550	ซึ่งจากการตั้งใจ 
ที่จะท�างานด้วยความอดทน	ประกอบกับความต้ังใจจริง
ท่ีจะหาเงิน	 ส่งให้กับบิดา	 มารดา	 เพ่ือมีความเป็นอยู ่ 
ที่ สุ ขสบาย ท่ีจั งหวัดศรีสะเกษ	 ประกอบกับมี วินั ย 
ทางการเงิน	เก็บเงินออม	พัฒนาคุณภาพชีวิต	จนสามารถ
มีเงินเก็บส�าหรับเล้ียงดูบุตรสาว	 และได้รับสวัสดิการ
ของสหกรณ์ฯ	ด้านทุนการศึกษาบุตร	ในทุก	ๆ	ปี	จนถึง
ปัจจุบัน	ซึ่งได้ส่งเสียบุตรจนได้ศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตร
พยาบาลศาสตร ์บัณฑิต	 คณะพยาบาลศาสตร ์ เ ก้ือ
การุณย์	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	เป็นปีที่	4	ซึ่งเม่ือ 
จบการศึกษาก็จะได้ท�างานเป็นพยาบาลสมความตั้งใจ 
ของ	 คุณสุพัฒตา จันทะโคต	 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ 
อย่างยิ่ง	
	 นอกจากนี้ 	 การบริหารจัดการการเงิน
อีกเร่ืองหนึ่งที่ท�าให้มีบ ้านที่อยู ่อาศัยเป็นของตนเอง

และครอบครัว	 โดยกู้เงินสหกรณ์ฯ	
โครงการบ้านหลังแรก	และมิได้กู้ยืม	
หรือเป็นหนี้สินอื่นใด	และได้ระลึกถึง 
เสมอว่าสหกรณ์ฯ	เป็นที่พึ่งทางการเงิน 
อันท�าให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี

“การสร้างวินัยทางการเงิน
กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี”

โดย	คุณรัสวดี		บุษยะจารุ
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บ้านแสนสุข 
หลังที่ 2 

	 ดิฉัน	นางพรศรี	อินทวารี	เจ้าหน้าท่ี	สอ.วชพ	
ยังจ�าความรู ้สึกในวันแรกได้เป็นอย่างดี	 ตั้งแต่เมื่อวันที่
ดิฉันได้เข้ามาท�างานในสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	
จ�ากัด	หรือ	สอ.วชพ.ของพวกเรา	ดิฉันเริ่มเป็นเจ้าหน้าที่	
สอ.วชพ.ในต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีเงินฝาก		ช่วงเวลานั้นเรามี 
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ	คือ	นายเชาวน์	เนื่องพลี	(ถึงแก่กรรมแล้ว) 
ท่านได้มีนโยบายส�าคัญ	คือ	ให้เจ้าหน้าที่รุ่นพี่ต้องถ่ายทอด 
ความรู้	พร้อมให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	ด้วย
ความเอื้ออาทรและมีน�้าใจไมตรี	 ต่อเจ้าหน้าที่น้องใหม	่
เพื่อให้ผลการด�าเนินงานของ	สอ.วชพ.	เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย	และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนจึงอยู่ร่วมกันฉันท์
พี่น้องเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันตลอดมา
	 สิ่ งที่พวกเราชาว	 สอ.วชพ.	 ร ่วมใจกัน
ปฏิบัติหน้าท่ีมาโดยตลอดน้ี	 ถือเป็นรากฐานท่ีท�าให้งาน
ของ	 สอ.วชพ.	 ขับเคลื่อนต่อไปด้วยความมั่นคง	 ก่อให้ 
ผลประกอบการของ	สอ.วชพ.		มีทุนเรือนหุ้นของสมาชิก
เป็นจ�านวนสูง	นับเป็นสถาบันการเงินที่มีวงเงินหมุนเวียน
จ�านวนมากแห่งหนึ่งในระดับประเทศ	อันแสดงให้เห็นถึง 
คุณภาพของเจ ้าหน้าที่ทุกคนใน	 สอ.วชพ.	 ว ่าได ้ใช ้ 
ความสามารถ	ความซื่อสัตย์	ร่วมมือร่วมใจกันบริหารจัดการ 
บุคลากรขององค์กร	 ด้วยการจัดจ้างบุคลากรฝ่ายต่างๆ	
เพ่ิมขึ้น	 เพื่อรองรับการบริหารงานของคณะกรรมการ	
สอ.วชพ.	รุ่นต่อรุ่น	ด้วยความโปร่งใส	ฉับไว	ทันเหตุการณ์	
รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ 
การบริการเกิดประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	แก่สมาชิก	
ดุจค�าขวัญของสหกรณ ์“มั่นคง โปร่งใส ฉับไว ทันการณ์”
	 จากช่วงเวลาของการท�างานของดิฉัน	ต้ังแต่
วันที่	2	มิถุนายน	2526	ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 
กว่า	38	ปี	และเม่ือถึงวาระเกษียณอายุงาน	ท�าให้ดิฉัน 

มีความรู้สึกว่า	 สอ.วชพ.	 เป็นเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่ง 
ของดิฉันที่ได ้ให้พักอาศัยมานานกว่าคร่ึงชีวิต	 ดิฉันมี 
ความภูมิใจท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ 	 สอ.วชพ.	 ได้ปฏิบัติงาน 
ด้วยความทุ ่มเท	 เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองตัวเล็ก	 ๆ	
ในเครื่องจักรกลขนาดใหญ่	 และเป็นสถาบันการเงิน 
ที่มีความมั่นคงตลอดมา	ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์		และ
ในอีกฐานะหนึ่งดิฉันเป็นสมาชิก	 สอ.วชพ.	 ด้วยเช่นกัน 
อีกทั้งน�าหลักการของสหกรณ์ฯ	 มาใช้วางแผนการเงิน
ในชีวิตครอบครัวของดิฉันด้วย	 ดิฉันจึงถือว่า	 สอ.วชพ.	
เป ็นสถาบันการเงินที่ เกื้อหนุนให้ครอบครัว	 อันเป็น 
บ้านแสนสุขหลังแรกของดิฉัน	 ที่มีความมั่นคงและ 
มีความสุขสมบูรณ์มาโดยตลอด	
	 สิ่งส�าคัญส ่วนหนึ่งของความรู ้สึกที่ดีต ่อ
องค์กร	 นั่นก็	 คือ	 ความรักความสามัคคี	 การมีน�้าใจ 
ของเจ้าหน้าที่	สอ.วชพ.	ทุกท่าน	รวมถึงคณะกรรมการ
ด�าเนินการที่มีความห่วงใย	 ดูแล	 ให้ก�าลังใจให้กันและ
กันตลอดมา	 ความรู ้สึกอบอุ ่นใจนี้จะยังคงตราตรึงใจ 
ของดิฉันตลอดไป	 แม้ว ่าดิฉันจะเกษียณอายุราชการ 
ในส่วนสถานะเจ้าหน้าที่	 สอ.วชพ.	 ในเดือนกันยายน	
2564	 นี้	 แล้ว	 แต่ดิฉันได้ต้ังปณิธานไว้ว่า	 ดิฉันจะยังคง
สมาชิกภาพของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	
จ�ากัด	 และยังคงมีความผูกพันกับ	 บ้านหลังนี้ที่ เป ็น 
บ้านแสนสุข หลังท่ี 2 ของดิฉันตลอดไป
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ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ ณ 31 พฤษภาคม 2564

	 ขณะนี้หมายเลขภายใน	

3532 ของสหกรณ์ออมทรัพย์

วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ไม่สามารถใช้

งานได้เนื่องจาก	คณะแพทยศาสตร์

วชิ รพยาบาล 	 มหาวิ ทยาลั ย 

นวมินทราธิราช	 ก�าลังด�าเนินการ

ก่อสร้างอาคาร	ท�าให้มีผลกระทบ

กับคู่สายโทรศัพท์ภายใน	สมาชิก

สามารถติดต่อกับสหกรณ์ฯ	 ได้

ตามหมายเลขโทรศัพท์	ดังนี้

ประชาสัมพันธ์ สายตรง 0-2241-8111 

	 กด	5	ฝ่ายสินเชื่อ

	 กด	6	ฝ่ายคอมพิวเตอร์

	 กด	7	ฝ่ายการเงิน	

	 กด	8	ฝ่ายส�านักงาน	

	 กด	0	ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หรือ	 086-355-5738			ฝ่ายการเงิน

	 086-319-0869			ฝ่ายสินเชื่อ

	 081-357-5387			ฝ่ายส�านักงาน		

สินทรัพย์ จ�านวนเงิน (บาท)

เงินสด/เงินฝากธนาคาร 464,862,876.00

เงินฝากประจ�า	ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ	จ�ากัด 620,000,000.00

เงินฝากประจ�า	ชสอ. 1,000,000,000.00

เงินลงทุน 8,275,777,921.87

เงินให้สมาชิกกู้ 1,936,728,150.75

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 5,978,319,400.00

ท่ีดิน	อาคาร	อุปกรณ์สุทธิ 12,785,974.63

สินทรัพย์อื่น 91,962,912.07

รวมสินทรัพย์ 18,380,437,235.32

หนี้สิน จ�านวนเงิน (บาท)

เงินรับฝาก	สมาชิก 11,369,164,611.87

เงินรับฝาก	สหกรณ์อื่น 763,000,000.00

หนี้สินอื่น 535,473,383.30

ทุน จ�านวนเงิน (บาท)

ทุนเรือนหุ้น 3,792,800,630.00

ทุนส�ารอง 1,221,675,039.75

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่น	ๆ 315,633,362.49

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 167,234,822.53

ก�าไรสุทธิ 215,455,385.29

รวมหน้ีสินและทุน 18,380,437,235.32

ล�าดบั ประเภทเงินฝาก
อัตรา

ดอกเบี้ย

1 เงินฝากออมทรัพย์	(01) 1.00

2 เงินฝากออมทรัพย์	ATM	ธ.กรุงไทย	(06) 1.40

3 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	(04) 2.50

4 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	(05)

-	ตั้งแต่	1,000.00	–	1,000,000.00	บาท 1.10

-	ตั้งแต่	1,000,001.00	-	5,000,000.00	บาท 1.35

-	ตั้งแต่	5,000,001.00	-	10,000,000.00	บาท 1.60

-	ตั้งแต่	10,000,001.00	-	20,000,000.00	บาท 1.80

-		ตั้งแต่	20,000,001.00	บาท	ขึ้นไป 1.90

5 เงินฝากประจ�า	(เสียภาษี	15%)

-	เงินฝากประจ�า	3	เดือน	(03) 0.95

-	เงินฝากประจ�า	12	เดือน	(02) 1.95

-	เงินฝากประจ�า	24	เดือน	(42) 1.95

-	เงินฝากประจ�า	36	เดือน	(43) 1.95

6 เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน	58	(13) 2.20

7 เงินฝากเพื่อฉลอง	46	ปี	รุ่น	5	(40) 2.20

8 เงินฝากเพื่อฉลอง	46	ปี	รุ่น	4.3	(46) 2.30
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ขั้นตอนการเข้าใช้เว็บไซต์สหกรณ์ฯ

จากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด มีความหวงใยในสุขภาพของสมาชิกตอ

การเดินทางมาทําธุรกรรมทางการเงินท่ีสํานักงานสหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 

27 พฤษภาคม 2564

สมาชิกสามารถดําเนนิการทําธุรกรรมทางการเงินดวยตนเอง 

“โดยไมตองเดินทางมาท่ีสํานักงานสหกรณ”
ไดท่ีเว็บไซตของสหกรณฯ (www.vajiracoop.com) ซ่ึงสามารถดูรายละเอียด 

ขั้นตอนวิธีการเขาใชงานเว็บไซตสหกรณได ดังตอไปนี้......

ขั้นตอนการเขาใชเว็บไซตสหกรณฯ 

(www.vajiracoop.com)

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 27 พ.ค. 2564

1. ขั้นตอนการเขาใชงาน

www.vajiracoop.com

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด

1.1 ทําการเขา Website สหกรณออมทรัพย

วชิรพยาบาล จํากัด โดยเขาไปท่ี www.google.com

1.2 พิมพขอความ“สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล 

จํากัด” ในชองคนหา และคลิก “คนหาดวย Google” 

หรือ พิมพชื่อ Website “www.vajiracoop.com” 

ท่ีชอง Search และกด Enter ท่ีคียบอรด

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 27 พ.ค. 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
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1.3 เม่ือเขาสูหนาเว็บไซตแลวใหทําการคลิกขอความ 

“เขาสูระบบสมาชิก”

1. ขั้นตอนการเขาใชงาน

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 27 พ.ค. 2564

1.4 ทําการใสหมายเลขสมาชิกจํานวน 6 หลัก 

ในชอง “หมายเลขสมาชิก 6 หลัก”

1.5 ทําการใสรหัสผานในชอง “รหัสผาน” 

ทางสหกรณฯทําการตั้งคารหัสผานเริ่มตนใหเปน 

“หมายเลขบัตรประชาชนกลุมท่ี 3 จํานวน 5 หลัก”

และคลิกปุม “ตกลง”

1 2345 67890 12 1

123456
1. ขั้นตอนการเขาใชงาน

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 27 พ.ค. 2564

2. วิธีการดูรายละเอยีดขอมูล

2.1 สมาชิกสามารถดูรายละเอียดรายการ

เรียกเก็บเงินไดท่ี “แถบรายการเรียกเก็บเงิน”

ซ่ึงสามารถแสดงขอมูลยอนหลังได 3 เดือน

2.2 หากสมาชิกตองการดูรายการเรียกเก็บ

ยอนหลังสามารถทําการเลือก “เดือน” และคลิกปุม 

“Submit”

2.3 สมาชิกสามารถพิมพใบเสร็จประจําเดือน ได

โดยการคลิกท่ีขอความ “พิมพใบเสร็จประจําเดือน”

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 27 พ.ค. 2564
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ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำ�กัด

เบอร์โทรศัพท์ 02-2418111 กด 0 โทรสาร 02-2413451

“เม่ือโอนแล้วสมาชิกต้องน�หลักฐานส�เนาใบ Pay In 
แจำ้งต่อสหกรณ์ทางโทรสาร หรือทาง e-mail โดยระบุ

รายละเอียดและวัตถุประสงค์การโอนเงินให้ชัดเจำน 
ภายในเวลาท�การของสหกรณ์ฯ ในวันนั้น ๆ”

ลำ�ดับ ชื่อธนาคาร - สาขา บัญชีออมทรัพย์
1 ธนาคารไทยพาณิชย์-บางกระบือ 073-2-09794-1

2 ธนาคารกรุงไทย-ศรีย่าน 012-1-34476-2

สมาชิกสามารถโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์
ที่สหกรณ์ใช้บริการได้ดังนี้

คณะผู้จัดท�ำ - คณะกรรมกำรศึกษำอบรมและกำรประชำสัมพันธ์

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

ID LINE @vajiracoop
สมาชิกสามารถรับข่าวสารสหกรณ์ผ่าน ID LINE ได้ที่นี่

กรุณาส่ง


