
จดหมายข่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด

ปีที่ 19 ฉบบัที่ 109 เดือนมกราคม 2565

วิสัยทัศน์ : เป็นสหกรณ์ช้ันน�ำท่ีมีควำมมั่นคง และสร้ำงคุณค่ำให้กับสมำชิกได้อย่ำงยั่งยืน

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช



	 สวัสดีปีใหม่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ทุกท่าน	ในปี	พ.ศ.	2565	นี้	สหกรณ์

ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ได้เปิดด�าเนินการ 

เข ้าสู ่ป ีที่ 	 47	 แล ้ว	 โดยมีคณะกรรมการด�าเนิน 

ในชุดปัจจุบัน	คือ	คณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	49	 

การบริหารงานของคณะกรรมการด� า เ นินการ 

ที่ผ ่านมา	 ยึดหลักการสหกรณ์	 และประโยชน์ของ

สมาชิกเป็นส�าคัญ	 โดยผลประกอบการเติบโตอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นล�าดับ	จัดเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่	ตามการ 

ก�าหนดขนาดของสหกรณ์	 ท�าให้มีข้อปฏิบัติต่าง	 ๆ	

ที่ต้องด�าเนินการตามกฎหมาย	 อาทิเช่น	 การต้องให	้			

ที่ประชุมใหญ่อนุมัติการก�าหนดนโยบาย	ทิศทางและ

เป้าหมาย	 การมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของ

กรรมการ	 ผู ้จัดการ	 การบริหารความเสี่ยง	 รวมถึง 

ต ้องมีกรรมการที่ มี ความรู ้ หรื อผ ่ านการอบรม 

ตามหลักสูตร	ด้านการเงิน	การบัญชี	การบริหารจัดการ 

เศรษฐศาสตร์	อย่างน้อยสามคน	

สารจาก
ประธานกรรมการ

ผศ.นพ.ณัฐพล  สันตระกูล

	 นอกจากน้ียังต้องมีการแจ้งให้ที่ประชุม

ใหญ่ทราบถึงผลตอบแทนที่กรรมการ	 ผู ้จัดการ	 

ผู้มีอ�านาจในการจัดการและท่ีปรึกษาสหกรณ์	 ได้รับ 

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	 เป็นรายบุคคล	 ในรายงาน

กิจการประจ�าปี

	 ในปีที่ผ่านมาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ	 และ 

โรคระบาด	 ส่งผลถึงรายได้ของสมาชิก	 ทางสหกรณ์	

ได ้มีแผนที่จะช ่วยเหลือให ้สมาชิกมีรายได ้ เสริม 

ในสภาวะแบบนี้	 โดยจัดอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก	

ซึ่ งสมาชิกสามารถติดตามความก ้าวหน ้า 	 และ 

รายละเอียดต่าง	ๆ	ผ่านช่องทางสื่อสารของสหกรณ์	

ได้แก่	@Line	Facebook	Website	ส่วนการให้เงิน

กู้กับสมาชิก	 ทางสหกรณ์ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้

ที่ เหมาะสมให้สมาชิกในการกู ้ยืมประเภทต่าง	 ๆ	 

รวมถึงโครงการพิเศษ	เช่น	กู้พิเศษเพื่อบ้าน	ส่วนด้าน

เงินฝาก	 สหกรณ์ก็มีการเปิดโครงการเงินฝากต่าง	 ๆ	

หลากหลาย	 และที่ส�าคัญอย่างยิ่งสหกรณ์จัดอบรม 

ให ้ความรู ้แก ่สมาชิก	 เรื่อง	 เงินฝาก	 และเงินกู  ้

แบบออนไลน์ผ่านระบบ	Zoom	เพื่อให้สมาชิกเลือก

ออมเงินในโครงการที่เหมาะสมกับตัวสมาชิกเอง

 ในโอกาสป ีใหม ่  2565 ขออ�านาจ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้

ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพบาบาล จ�ากัด 

ประสบแต่ความสุขเกษมส�าราญ และสัมฤทธิ์ผล 

ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB+/Stable”
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 “ความเส่ียง”	คอื	“ความไม่แน่นอน หรอืความเป็นไปได้ 
ที่อาจเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายขึ้น ซึ่งท�าให้เกิดความเสียหายต่อ 
ร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อม หรือท�าให้วัตถุประสงค์
ขององค์กร หรือบุคคลไม่ประสบความส�าเร็จ” 
	 เหตกุารณ์เลวร้ายทีเ่กดิขึน้แล้ว	มกัเรยีกว่า	“อบุตักิารณ์” 
“อุบัติเหตุ” “เหตุไม่พึงประสงค์” 
	 มนุษย์เราอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงตลอดเวลา	ไม่ว่าขณะ 
รู้สึกตัว	ไม่รู้สึกตัว	นั่ง	เดิน	ยืน	วิ่ง	กิน	ท�างาน	ท�ากิจกรรมต่าง	ๆ 
รวมทั้งการตัดสินใจต่าง	ๆ 	ในกรณีที่	เสี่ยงน้อยมาก	เราอาจเรียกว่า	
มีความปลอดภัย	กรณีที่	เสี่ยงมาก	เราอาจเรียกว่า	ไม่ปลอดภัย
	 หลักการอยู่ร่วมกับความเสี่ยง	คือ	
	 1)	 การมสีตแิละตระหนกัว่ามคีวามเสีย่งอยูต่ลอดเวลา
	 2)	 การไตร ่ตรองและท�าความเข ้าใจว ่าอาจเกิด
เหตุการณ์ร้าย	ๆ	อะไรได้บ้าง	ในการกระท�าหรือตัดสินใจของเรา
	 3)	 ส�ารวจว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งเสริมให้เกิดเรื่อง
ร้าย	 ๆ	 เหล่านั้น	 ไม่ว่าจะมาจากตัวเราเอง	 จากคนอื่น	 ๆ	 หรือ 
จากสภาพแวดล้อม	เครื่องมือ	ยานพาหนะ	กิจกรรมต่าง	ๆ
	 4)	 เมื่อทราบแล้วต้องหาทางลดปัจจัยเหล่านั้นลง 
หรือป ้องกันไม ่ให ้ป ัจจัยเหล ่า น้ันส ่งผลต ่อการกระท�าหรือ 
การตัดสินใจของเรา
	 5)	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เราไม่อาจลดปัจจัยเหล่านั้น 
จนเป็นศูนย์ได้	 รวมทั้งแทบจะไม่มีทางป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต ์
ยกเว้น	เราไม่ท�าหรือตัดสินใจอะไรเลย	ซึ่งเป็นไปไม่ได้		
	 6)	 ดัง น้ันเราจึงต ้องมีระดับของความเ ส่ียงและ
ความสูญเสี ยที่ ยอมรับ ได ้ ในทุกการกระท� าหรือตัด สินใจ	 
หลังจากการพยายามหาทางลดความเสี่ยง	 หาวิธีป้องกัน	 และ 
วิธีรับมือกับเหตุการณ์เลวร้ายที่อาจเกิดขึ้น	
	 7)	 การเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว	 ไม่ว่าจะ
ประสบกับตัวเราเอง	หรือเกิดกับผู้อื่น	ๆ	ที่เรียกว่า	“ผิดเป็นครู” 
นั่นเอง	
	 การด�าเนินกิจการของสหกรณ์ก็เช่นกัน	คณะกรรมการ 
และพนักงานทุกคนมีความพยายามด�าเนินการ	 เพื่อหวังให ้
เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์และสมาชิกทุกคน	 แต่ทุกนโยบาย	 
ทุกการตัดสินใจ	ทุกการด�าเนินการย่อมมีความเสี่ยง	ซึ่งกรรมการ 
และพนักงานมีความตระหนักและพยายามหาทางจัดการอยู่แล้ว 
แต ่ เ พ่ือความชัด เจนและมีประสิทธิภาพมาก ข้ึน	 กรมส ่ ง
เสริมสหกรณ์จึงก�าหนดข้อบังคับให้ทุกสหกรณ์ต ้องมีการจัด
ตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์	 แยกออกมาจาก 

คณะอนุ ก ร ร มก า ร
อ�านวยการและการ
ลงทุน	เพื่อท�าหน้าที	่
	 1)	 ศึกษา	
วิเคราะห์และก�าหนด
นโยบายการบริหารความเส่ียงสหกรณ์	 เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ด�าเนินการพิจารณา	 โดยครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่าง	 ๆ	
ของสหกรณ์	เช่น	ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ	ด้านการลงทุน	ด้านสภาพ
คล่อง	 ด้านปฏิบัติการณ์	 และด้านอื่น	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ	์
และเสนอคณะกรรมการด�าเนินการอนุมัติ	
	 2)	 มีอ�านาจตดัสนิใจในการด�าเนนิการใด	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง
ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการด�าเนินการอนุมัต	ิ
	 3)		ประเมิน	 ติดตาม	 ก�ากับดูแล	 และทบทวน 
ความเพียงพอของนโยบายเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อให้
กระบวนการบริหารความเส่ียง	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
	 4)	 รายงานแผนการด�าเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข	
ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยส�าคัญ	 ให้แก่คณะกรรมการ 
ด�าเนินการ	เพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนินกิจการของสหกรณ	์
	 5)	 ก�ากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหาร
ความเส่ียง	
	 6)	 รายงานผลการปฏิบัติงานให ้คณะกรรมการ
ด�าเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดยแสดงรายละเอียด 
ในรายงานประจ�าปี	
	 7)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	 ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการ
มอบหมาย
	 สรุปง่าย	 ๆ	 คือ	 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
สหกรณ์	 จะมีบทบาทในการช่วยก�าหนดนโยบายด้านความเสี่ยง	
สอดส่อง	ระแวดระวัง	หาทางท้วงติง	แนะน�า	ป้องกัน	รับมือ	และ
แก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้าย	 ๆ	 แก่สหกรณ์	 ทั้งในระดับกลยุทธ	์
การด�าเนินงานของอนุกรรมการชุดต่าง	ๆ 	ตลอดจนการด�าเนินการ 
ประจ�าของสหกรณ์	ซึ่งรายละเอียดการด�าเนินการต่าง	ๆ 	จะทยอย	
น�าเสนอเพื่อให้สมาชิกเกิดความเข้าใจ	 และมีความม่ันใจในการ
ด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	มากขึ้น

การบริหารความเส่ียง กับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด

   ผศ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร 

ประธานคณะอนุกรรมการความเส่ียง 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
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ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 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 086-355-5738	 ฝ่ายการเงิน

086-319-0869	 ฝ่ายสินเชื่อ

081-357-5387	 ฝ่ายส�านักงาน

083-187-1415	 ฝ่ายบัญชี

088-692-5787	 ฝ่ายการลงทุน

สินทรัพย์ จ�านวนเงิน (บาท)

เงินสด/เงินฝากธนาคาร 467,959,244.99

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	ชสกท.
เงินฝากประจ�า	ชสกท.

2,898,711.27
700,000,000.00

เงินฝากประจ�า	ชสอ. 1,000,000,000.00

เงินลงทุน 8,844,736,527.74

เงินให้สมาชิกกู้ 1,910,011,597.51

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 6,837,818,800.00

ท่ีดิน	อาคาร	อุปกรณ์สุทธิ 13,365,615.46

สินทรัพย์อื่น 104,671,691.18

รวมสินทรัพย์ 19,881,462,188.15

หนี้สิน จ�านวนเงิน (บาท)

เงินรับฝาก	สมาชิก 11,593,379,930.30

เงินรับฝาก	สหกรณ์อื่น 865,000,000.00

เจ้าหนี้-เงินกู้ 1,420,000,000.00

หนี้สินอื่น 155,579,536.68

ทุน จ�านวนเงิน (บาท)

ทุนเรือนหุ้น 3,903,098,040.00

ทุนส�ารอง 1,339,160,784.28

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่น	ๆ 329,077,624.47

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 181,336,506.42

ก�าไรสุทธิ 94,829,766.00

รวมหน้ีสินและทุน 19,881,462,188.15

ล�าดบั ประเภทเงินฝาก
อัตรา

ดอกเบี้ย

1 เงินฝากออมทรัพย์	(01) 1.00

2 เงินฝากออมทรัพย์	ATM	ธ.กรุงไทย	(06) 1.35

3 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	(04) 2.45

4 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	(05)

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

-	ตั้งแต่	1,000,001.00	-	5,000,000.00	บาท 1.30

-	ตั้งแต่	5,000,001.00	-	10,000,000.00	บาท 1.55

-	ตั้งแต่	10,000,001.00	-	20,000,000.00	บาท 1.75

-	ตั้งแต่	20,000,001.00	บาท	ขึ้นไป 1.85

5 เงินฝากประจ�า	(เสียภาษี	15%)

-	เงินฝากประจ�า	3	เดือน	(03) 0.90

-	เงินฝากประจ�า	12	เดือน	(02) 1.90

-	เงินฝากประจ�า	24	เดือน	(42) 1.90

-	เงินฝากประจ�า	36	เดือน	(43) 1.90

6 เงินฝากเพื่อฉลอง	46	ปี	รุ่น	6	(41) 2.10

7 เงินฝากเพื่อฉลอง	46	ปี	รุ่น	5	(40) 2.20

8 เงินฝากเพื่อฉลอง	46	ปี	รุ่น	4.3	(46) 2.30

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
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พราวแสง
ดาว

	 ปีที่	45	ของการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ก�าลังจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว	พร้อมกับ 
สภาวะทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบันที่ผกผัน	 ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับปัญหาอันใหญ่หลวงของประเทศ	 คือ	 การระบาด
ของไวรัสโควิด	 แต ่สหกรณ์ได ้ก�าหนดกลยุทธ ์	 และ
บริหารจัดการโดยการปรับเปลี่ยน
นโยบาย	 เพ่ือสร ้างความมั่นคง	
และสามารถจัดสรรงบประมาณ
ได้อย่างเหมาะสม	 ประกอบกับ
การก�าหนดดอกเบี้ยเงินกู้	เงินฝาก 
ประเภทต่าง	 ๆ	 ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์ทางการเงิน	 และ
นโยบายการเงิน	 ปฏิบัติตามกฎ
กระทรวงใหม ่ 	 เ พ่ือเอื้ อให ้แก ่
สมาชิกทุกท่าน
	 จากการเป ิดให ้สมาชิก 
ได้จัดการด้านการเงินของสมาชิก	
ทั้งทางด้านการออมทรัพย์	 การ
กู ้เงินในประเภทต่าง	 ๆ	 การถือ 
ทุนเรือนหุ ้นกับสหกรณ์	 ท�าให ้
สมาชิกมีการบริหารจัดการกับ
เงินได ้ที่ตนเองน�ามาจัดการได ้
อย ่างเหมาะสม	 อีกทั้งน�ามาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ต่าง	ๆ	อย่างพรั่ง
พร้อมของสมาชิก

 นางอรัญญา ภู่ประสงค์ เลขทะเบียนสมาชิก 
004017	 ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ วิทยาศาสตร์การแพทย	์
สั งกัด	 พม.วชพ.	 สมัครเป ็นสมาชิกสหกรณ ์ตั้ งแต ่
เริ่มรับราชการและออมเงินได้	 จนสามารถลงทุนซื้อ
คอนโดมิเนียม	เพ่ืออยู่อาศัยและให้เช่า	จึงท�าให้มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากงานประจ�า	นอกจากนี้ยังได้กู้เงินจากสหกรณ์
เพื่อซ้ือท่ีดินท�าแปลงเกษตร	 และน�ารายได้ต่าง	 ๆ	 จาก
การลงทุนมาขยับขยายสร้างบ้าน	ซ้ือรถยนต์	เพ่ืออ�านวย
ความสะดวกสบายให้กับตนเองและครอบครัว

	 ซึ่งคุณอรัญญา ภู่ประสงค์	ได้กล่าวไว้	ในส่วนตัว 
ของดิฉันเห็นว่า	สหกรณ์นั้นเป็นแหล่งเงินกู้และเงินออม
ของสมาชิกที่ดีที่สุด	ที่สามารถน�ามาด�ารงชีวิตในทุก	ๆ 	ด้าน 
การต่อยอดของการลงทุนและเป็นหนทางเลือกหนึ่งของ
การด�าเนินชีวิตท่ีสะดวกสบายและร�่ารวยได้

ออมทรัพย์กับสหกรณ์สอนให้รวย
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ขั้นตอน
การเข้าใช้
เว็บไซต์

สหกรณ์ฯ

ขั้นตอนการเขาใชเว็บไซตสหกรณฯ 

(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
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2. วิธีการโอนเงินระหวางบัญชี
สมาชิกสามารถทําการโอนเงินระหวางบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพย และบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

2.1 ทําการคลิกท่ีขอความ “โอนเงินระหวาง

บัญชี” เพ่ือเขาสูหนาจอทํารายการโอนเงินระหวาง

บัญชี

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 27 พ.ค. 2564

2. วิธีการโอนเงินระหวางบัญชี

2.2 หลังจากคลิกท่ีขอความ “โอนเงินระหวาง

บัญชี” แลวจะปรากฏหนาจอเง่ือนไขการโอนเงิน

ระหวางบัญชีเงินฝากออมทรัพย และบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยพิเศษ

2.3 เม่ืออานเง่ือนไขเรียบรอยแลวใหคลิกขอความ 

“ยืนยัน”

เง่ือนไข

บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษสามารถถอนได 

1 ครั้งตอเดือน หากถอนมากกวา 1 ครั้ง สมาชิก

ตองเสียคาปรับในอัตรารอยละ 1 ของเงินท่ีถอน 

แตท้ังนี้ไมเกิน 500 บาท
สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 27 พ.ค. 2564

2. วิธีการโอนเงินระหวางบัญชี

2.4 ทําการเลือกบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือ

บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ท่ีตองการถอนเงิน

2.5 ทําการเลือกบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือ

บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ท่ีตองการฝากเงิน

2.6 ใสจํานวนเงินโดยท่ีไมตองใสเครื่องหมาย “,” 

และเครื่องหมาย “จุดทศนิยม”

2.7 ทําการตรวจสอบความถูกตองขอมูลและทํา

การคลิกปุม “ยืนยัน” เพ่ือทําการโอนเงิน

1

2
3

4เง่ือนไข

การทํารายการโอนเงินระหวางบัญชีจะใหเวลา 

1 วันทําการ สมาชิกจะไดรับเงินเขาบัญชีเงินฝาก

ในวันทําการถัดไป
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

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


