
จดหมายข่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด

ปีที่ 18 ฉบบัที่ 108 เดือนตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการด�าเนินการและฝ่ายจัดการ
ท�าบุญครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด ปี 46

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด 
จัดให้มีสรรหากรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 49 แทนต�าแหน่งท่ีครบวาระ

วิสัยทัศน์ : เป็นสหกรณ์ช้ันน�ำท่ีมีควำมมั่นคง และสร้ำงคุณค่ำให้กับสมำชิกได้อย่ำงยั่งยืน



เรยีน สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์วชิรพยาบาล จ�ากดั ทกุท่าน

 สวสัดคีรบั เพือ่น ๆ  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ 

วชิรพยาบาล จ�ากัด ทุกท่าน ในปี 2564 เป็นปีที่ภาวะ

เศรษฐกิจไม่ค ่อยดี มีป ัญหาจากการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งมีผลกระทบ 

เป็นวงกว้าง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลกระทบ 

ในการด�าเนินงาน ธุรกิจ ร้านค้า ผู้ประกอบการหลายราย 

ประสบปัญหาถึงขั้นต้องปิดกิจการไปก็มี การด�าเนินการ

ด้านสหกรณ์ ก็มีผลกระทบมาถึงด้วยบางส่วน ถึงแม้จะม ี

ความยากล�าบากในการบริหารงาน และการดูแล 

ผลประกอบการต่าง ๆ ในสภาวะที่มีการแข่งขันกันสูง 

และอั ตราดอก เ บ้ี ยมี ก ารปรับตั วตลอด เวลา  แต  ่

การบริหารงานของสหกรณ์ ภายใต้คณะกรรมการด�าเนนิการ 

ชุดท่ี 48 ทุกท่าน รวมถึงฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าท่ีทุก ๆ คน 

มีความมุ ่ งมั่นในการท�างานให ้สหกรณ ์ออมทรัพย ์

วชิรพยาบาล จ�ากัด เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ “เป็นสหกรณ์

ชั้นน�ำ ที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต ่อเนื่อง โดยมีสมำชิก 

เป็นศูนย์กลำง”  ท�าให้สามารถผ่านผลกระทบท่ีมาจาก 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ได้ 

โดยทางสหกรณ์ค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อสมาชิก จึงได้มี 

การออกโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก เช่น โครงการเงินกู้ 

เพื่อเหตุฉุกเฉิน (พิเศษโควิด -19) สวัสดิการต่าง ๆ  

ที่เคยด�าเนินการให้แก่สมาชิกทุกปี ยังคงไว้ตามเดิม เช่น  

ทุนการศึกษาบุตร 

 ด้วยสถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 

ท�าให้ภาครัฐต้องออกมาตรการต่าง ๆ  เพื่อควบคุมโรค และ

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ทางสหกรณ์ฯ ได้ด�าเนินการ 

ตามมาตรการดังกล่าว เช่น การคัดกรอง การล้างมือ 

การวัดอุณหภูมิ  การจ�ากัดจ�านวนของสมาชิกที่ เข ้า 

ใช้บริการพร้อมกัน การสวมหน้ากากอนามัย แผนกั้น

สารจากประธานกรรมการ
ผศ.นพ.ณัฐพล  สันตระกูล

ป้องกันสารคัดหลั่งกระเด็น เป็นต้น มาตรการดังกล่าว

ของภาครัฐยังส่งผลให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือสมาชิก

ที่ด�าเนินการมาเป็นประจ�าทุกปี ไม่สามารถด�าเนินการ

จัดให้สมาชิกได้ในปีที่ผ่านมา มีการปรับเวลาให้บริการ

กับสมาชิก เนื่องจากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์

ที่มีธุรกรรมด้านการเงินกับสหกรณ์ มีการปรับเวลา 

ให้บริการ การปรับน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เข้ามาให้บริการ 

เช่น การปรับปรุงระบบคิว และการท�าธุรกรรมทางด้าน

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

 ในปีนี้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 

จ�ากัด ได้ ท่านผู้จัดการสหกรณ์ ท่านใหม่ ที่เติบโตมา 

พร ้ อม  ๆ  กับการ เติบ โตของสหกรณ ์ออมทรัพย  ์

วชิรพยาบาล จ�ากัด ท�าให้เข้าใจระบบงาน เข้าใจสมาชิก 

สามารถท�างานให้กับสหกรณ์ รวมถึงทราบความต้องการ

ของสมาชิกได้เป ็นอย่างดี มีความต้ังใจมุ ่งมั่นในการ

พัฒนาระบบสหกรณ์ ให ้ทันกับสถานการณ์ป ัจจุบัน 

และมีการสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสหกรณ ์

ออมทรัพย์อื่น ๆ เป็นอย่างดี

 ในปีหน้าแม้สถานการณ์ต่าง ๆ ดูจะดีขึ้น 

มีการน�าเข้าวัคซีนหลายชนิด มีปริมาณท่ีพอเพียง และ

ด�าเนินการฉีดวัคซีนได้จ�านวนมากขึ้น แต่ก็ยังคงต้อง

เป็นไปตามมาตรการ เว ้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ 

และสวมหน ้ากากอนามัย ไว ้อย ่างเคร ่งครัด ด ้วย 

ความเป็นห่วงเป็นใยสมาชิกทุกท่าน ให้มีความแข็งแรง 

ทั้ งทางร ่ างกาย มีสุ ขภาพแข็ งแรง ปลอดภัยจาก 

โรคระบาด  cov id -19  ทางสหกรณ ์ออมทรัพย  ์

ว ชิ รพยาบาล  จ� า กั ด  ขอ เป ็ นส ่ วน ท่ี เ ส ริ มสร ้ า ง 

ความเข ้มแข็งทางด ้านการเงินให ้กับสมาชิกต ่อไป  

ด้วยการด�าเนินการตามแนวทาง สหกรณ์ออมทรัพย์   
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 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด 

จั ด ต้ั ง ข้ึ น เ ม่ื อ วันที่  7  สิ งห าคม  พ .ศ .  2518 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือกันของหมู ่มวล

สมาชิก มีการออมเงินในลักษณะการซื้ อหุ ้น  / 

ฝากเงิน ช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนทางการเงิน 

โดยการ ให ้ กู ้ ยื ม เ งิ นที่ มี อั ต ร าดอก เบี้ ยต�่ า กว ่ า

สถาบันการ เงิน  การจัด ให ้ มีส วัสดิการต ่ า ง  ๆ 

ตามระเบียบของสหกรณ์ ส�าหรับคณะกรรมการ

ศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ ์  จะมีหน ้า ท่ี

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 

ที่หลากหลายรูปแบบ แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ท่ีมีการระบาดเป็นวงกว้างอีกครั้ง 

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ท�าให้การจัด 

กิจกรรมอบรมให้ความรู ้แก่สมาชิกในปีบัญชี 2564 

ทั้งในกรุงเทพมหานคร / ต่างจังหวัด / ต่างประเทศ 

รวมถึงการสัมมนากตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ต้องเกิด 

การเลื่อนไปหลายครั้ง จนสุดท้ายมิอาจจัดกิจกรรม 

เหล ่านี้ ได ้  คงไว ้แต ่ งาน สัมมนำกตเวทิตำจิต 

ซึ่งเป ็นงำนที่ทรงคุณค่ำ เป็นงำนที่เชิดชูเกียรติ 

แก่สมำชิกที่ปฏิบัติรำชกำรจนเกษียณอำยุรำชกำร 

ทางคณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ ์

ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการด�าเนินการ ขอเลื่อน 

การจัดงานไปจนกว ่าสถานการณ์การระบาดจะ

คลี่คลายลงจึงจะจัดกิจกรรมส�าคัญนี้  ผู ้ เกษียณ

ทั้งหลายโปรดรออีกนิดนะคะ และอย่าลืมติดตาม

ข่าวสารกันต่อไป

 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 คร้ังนี้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

และสังคมที่ เปลี่ยนไป ขอให ้สมาชิกใช ้จ ่ายเงิน 

อย่างระมัดระวัง และเตรียมพร้อมกับการปรับตัว 

ในสิ่งใหม่ ๆ  ที่เกิดขึ้น รวมถึงสหกรณ์ก็มีการเปลี่ยนแปลง 

มีการปรับ เปลี่ ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้ทันสมัยในยุคดิจิทัล ซึ่งในปีบัญชี 2565 สมาชิก

สามารถเข ้าถึ งธุรกรรมต ่าง ๆ ของสหกรณ ์ได ้ 

สะดวกมากขึ้น โดยไม ่ต ้องเดินทางมาสหกรณ ์  

อาทิ เช ่น การสมัครสมาชิก การฝาก / ถอน /  

โอนเงิน / กู้ยืมเงิน ฯลฯ 

 สหกรณ์จะเริ่มปรับระบบใหม่เมื่อไร.....  

เริ่มเดือนตุลำคม 2564 นี้ค่ะ ระบบอะไรบ้าง? โปรด

ติดตามข่าวนะคะ        

 ปลายฝนต ้ นหนาว  นอกจาก  โรค 

COVID-19 ก็จะมีโรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้ทุกท่านรักษา

สุขภาพกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ ปีบัญชี 2565 ค่ะ

สารจากประธานคณะกรรมการ
ศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์

ดุษฏี  ดวงมณี
ประธำนกรรมกำรศึกษำอบรม

และกำรประชำสัมพันธ์
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ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ ณ 30 กันยายน 2564

 ขณะนี้หมายเลขภายใน 
3532 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จ�ากัด ไม่สามารถใช้
งานได้เนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์
วชิ รพยาบาล  มหา วิทยาลั ย 
นวมินทราธิราช ก�าลังด�าเนินการ
ก่อสร้างอาคาร ท�าให้มีผลกระทบ
กับคู่สายโทรศัพท์ภายใน สมาชิก
สามารถติดต่อกับสหกรณ์ฯ ได้
ตามหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

ประชาสัมพันธ์ 086-355-5738 ฝ่ายการเงิน

086-319-0869 ฝ่ายสินเชื่อ

081-357-5387 ฝ่ายส�านักงาน

083-187-1415 ฝ่ายบัญชี

088-692-5787 ฝ่ายการลงทุน

สินทรัพย์ จ�ำนวนเงิน (บำท)

เงินสด/เงินฝากธนาคาร 311,784,860.84

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ชสกท.
เงินฝากประจ�า ชสกท.

5,398,976.48
700,000,000.00

เงินฝากประจ�า ชสอ. 1,000,000,000.00

เงินลงทุน 8,967,084,220.00

เงินให้สมาชิกกู้ 1,921,184,929.21

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 7,047,073,200.00

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิ 13,482,822.95

สินทรัพย์อื่น 96,863,633.67

รวมสินทรัพย์ 20,062,872,643.15

หนี้สิน จ�ำนวนเงิน (บำท)

เงินรับฝาก สมาชิก 11,501,465,095.83

เงินรับฝาก สหกรณ์อื่น 735,000,000.00

เจ้าหนี้-เงินกู้ 1,815,000,000.00

หนี้สินอื่น 113,160,947.28

ทุน จ�ำนวนเงิน (บำท)

ทุนเรือนหุ้น 3,873,141,610.00

ทุนส�ารอง 1,233,729,220.75

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่น ๆ 298,135,852.49

ก�าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 173,403,837.05

ก�าไรสุทธิ 319,836,079.75

รวมหน้ีสินและทุน 20,062,872,643.15

ล�ำดบั ประเภทเงินฝำก
อัตรำ

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 เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 10 (17) 2.25

7 เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 62 (13) 1.95
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สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
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พราวแสง
ดาว

 เดือนสิงหาคม เดือนแห่งการระลึกถึง 

พระคุณของแม่ผู ้ให ้ก�าเนิด และเป็นวันที่ปวงชน

ชาวไทยรับรู ้ ในจิตใจดวงเดียวกันว ่าเป ็นวันเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “แม่ของ

แผ่นดิน” และเป็นที่ทราบกันดีว่ามีการก�าหนดให้  

วันที่ 12 สิงหำคม ของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ

 ดังนั้น ดำวพรำวแสง ฉบับไตรมาสที่ 4 

ของจดหมายข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 

จ�ากัด จึงจะขอกล่าวถึงสมาชิกสหกรณ์ฯ ซ่ึงเป็น 

บุคคลที่มีความกตัญญูต่อมารดาที่ได้เล้ียงดูสมาชิก 

มาตั้งแต่น้อยจนเติบใหญ่ คุณทศพล นัยเลิศ สมาชิก 

ทะเบียนเลขที่ 006883 ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่ง

พนักงานขับรถยนต์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นสมาชิกระยะเวลา 

23 ปี 7 เดือน เป็นผู้ที่ให้การดูแลมารดาเป็นอย่างดี 

เป็นตัวแทนบิดาที่เสียชีวิตมานานแล้ว ได้ตอบแทน 

บุญคุณดูแลยามเจ็บไข้อย่างใกล้ชิด แม้ตนเองได้ 

เจ็บป่วยด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองตีบ แต่ก็พยายาม

ดูแลตนเองจนหายเกือบปกติกลับมาให ้การดูแล

มารดาเป็นอย่างดี ซึ่งตลอดระยะเวลาของการเป็น

สมาชิกสหกรณ์ฯ ได ้น�าเ งินกู ้สามัญมาลงทุนซื้อ 

รถลากมาประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มพูนรายได้

มาเจือจุนครอบครัว ประกอบกับเงินป ันผลจาก 

ทุนเรือนหุ ้น เอามาดูแลมารดาและภรรยา ที่ต ้อง 

เข ้ า รั บการรั กษาพยาบาลด ้ วย โรคมะ เร็ ง ให ้ ม ี

คุณภาพชีวิตที่ดี

 จากความอุตสาหะ การเป็นผู ้มีความ

กตัญญูกตเวทิตา และเป็นผู้มีวินัยทางการเงิน ท�าให้

สมาชิกท่านน้ีใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข ไม่มีภาระหนี้สิน 

อื่นใดมาบั่นทอนการด�าเนินชีวิตตามปกติ ซึ่งผลบุญ 

ที่เกิดข้ึนนี้ เกิดจากกรรมะของสมาชิกเอง ที่ระลึกรู ้ 

และด�าเนินชีวิตอย่างสมถะ เห็นความส�าคัญของ 

การออมทรัพย์ และการออมความดีอันเป็นแบบอย่าง

ของดาวที่พราวแสงที่เปล่งประกายความสว่างไสว 

ให้กับผู้อื่นได้รับรู้และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม

   ทั้ ง น้ี  กระผมขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย ์

วชิรพยาบาล จ�ากัด ที่ให้สวัสดิการต่าง ๆ แก่ผม  

จึงท�าให ้ชีวิตและครอบครัวมีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น 

กระผมขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 

จ�ากัด จากใจจริง ๆ ครับ

อันพระคุณแม่นับคณากตัญญุตา 
ได้น�พาความผาสุกมาสู่ตน
ใจดวงนี้ลูกมีรักประจักษ์แน่

จะช่วยเหลือและดูแลไม่ห่างหาย
ลูกทำ�ให้คุณแม่จ๋าพาสบาย

มิห่างกรายคลายทำุกข์โศกโรคภัยพลัน

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
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ขั้นตอน
การเข้าใช้
เว็บไซต์

สหกรณ์ฯ

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงคาหุน และ

เงินฝากเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

(www.vajiracoop.com)

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 27 พ.ค. 2564

จากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด มีความหวงใยในสุขภาพของสมาชิกตอ

การเดินทางมาทําธุรกรรมทางการเงินท่ีสํานักงานสหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 

27 พฤษภาคม 2564

สมาชิกสามารถดําเนนิการทําธุรกรรมทางการเงินดวยตนเอง 

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

ขั้นตอนวิธีการเขาใชงานเว็บไซตสหกรณได ดังตอไปนี้......

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

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
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
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2. วิธีการเปลี่ยนแปลงคาหุน

- สมาชิกสามารถทําการเพ่ิมหุนไดปละ 2 ครั้ง  

ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกป ซ่ึงจะ

มีผลในเดือนถัดไป

- สมาชิกสามารถทําการลดหุนไดทุกเดือนซ่ึงจะ

มีผลในเดือนถัดไป

2.1 ทําการคลิกท่ีขอความ “เปลี่ยนแปลงคาหุน” 

เพ่ือเขาสูหนาจอคําขอเปลี่ยนแปลงคาหุน

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 27 พ.ค. 2564

2. วิธีการเปลี่ยนแปลงคาหุน

2.2 ทําการคลิกเลือกประเภทคําขอท่ีตองการ

ดําเนินการ “เพ่ิม หรือ ลด หรือ หยุดสง”

2.3 ใสจํานวนเงินโดยท่ีไมตองใสเครื่องหมาย “,” 

และเครื่องหมาย“จุดทศนิยม”

2.4 คลิกปุม “ยืนยัน” เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง

ขอมูลคาหุน

1

2
3

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 27 พ.ค. 2564

3. วิธีการเปลี่ยนแปลงเงินฝาก

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
- สมาชิกสามารถทําการเพ่ิมเงินฝากเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตไดปละ 2 ครั้ง  ในเดือนมิถุนายน และ

เดือนธันวาคม ของทุกป ซ่ึงจะมีผลในเดือนถัดไป

- สมาชิกสามารถทําการลดเงินฝากเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตไดทุกเดือนซ่ึงจะมีผลในเดือนถัดไป

3.1 ทําการคลิกท่ีขอความ “เปลี่ยนแปลงเงินฝาก

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ” เพ่ือเขาสูหนาจอคําขอ

เปลี่ยนแปลงคาหุน

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 27 พ.ค. 2564

THANKS!
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

» Tel : 02-241-8111

ฝายสํานักงาน ตอ 0 ฝายการเงิน ตอ 401-404

ฝายสินเชื่อ ตอ 201-204 ฝายบัญชี ตอ 301-302

ฝายการลงทุน ตอ 406 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอ 119

ผูจัดการ ตอ 111

» E-mail : mail.vjrc@gmail.com

» Line ID: @vajiracoop

» Website : www.vajiracoop.com

» Facebook : สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด

3.2 ทําการคลิกเลือกประเภทคําขอท่ีตองการ

ดําเนินการ “เพ่ิม หรือ ลด หรือ หยุดสง”

3.3 ใสจํานวนเงินโดยท่ีไมตองใสเครื่องหมาย “,” 

และเครื่องหมาย“จุดทศนิยม”

3.4 คลิกปุม “ยืนยัน” เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง

ขอมูลคาหุน

1

2
3

3. วิธีการเปลี่ยนแปลงเงินฝาก

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 27 พ.ค. 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
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ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำ�กัด

เบอร์โทรศัพท์ 02-2418111 กด 0 โทรสาร 02-2413451

“เมื่อโอนแล้วสมาชิกต้องน�หลักฐานส�เนาใบ Pay In
 มาแสดงที่สหกรณ์ หรือ แจำ้งต่อสหกรณ์ทาง Line โทรสาร
ทาง e-mail โดยระบุรายละเอียดและวัตถุประสงค์การโอนเงิน

ให้ชัดเจำน ภายในเวลาท�การของสหกรณ์ฯ ในวันน้ัน ๆ”

ล�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


