
      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด มีความห่วงใยในสุขภาพของสมาชิกต่อ

การเดินทางมาท าธุรกรรมทางการเงินที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  
27 พฤษภาคม 2564 

สมาชิกสามารถด าเนินการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเอง 
“โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ส านักงานสหกรณ์” 

 ได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ (www.vajiracoop.com) ซึ่งสามารถดูรายละเอียด 
ขั้นตอนวิธีการเข้าใช้งานเว็บไซต์สหกรณ์ได้ ดังต่อไปนี้...... 



ขั้นตอนการเข้าใช้เว็บไซต์สหกรณ์ฯ  
(www.vajiracoop.com) 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 27 พ.ค. 2564 



1. ขั้นตอนการเข้าใช้งาน 

www.vajiracoop.com 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

   1.1 ท าการเข้า Website สหกรณ์ออมทรัพย์ 
วชิรพยาบาล จ ากัด โดยเข้าไปที่ www.google.com 

   1.2 พิมพ์ข้อความ“สหกรณ์ออมทรัพย์วชริพยาบาล 
จ ากัด” ในช่องค้นหา และคลิก “ค้นหาด้วย Google” 
หรือ พิมพ์ชื่อ Website “www.vajiracoop.com”  
ทีช่่อง Search และกด Enter ที่คีย์บอร์ด 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 27 พ.ค. 2564 



   1.3 เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วให้ท าการคลิกข้อความ 
“เข้าสู่ระบบสมาชิก” 

1. ขั้นตอนการเข้าใช้งาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 27 พ.ค. 2564 



   1.4 ท าการใส่หมายเลขสมาชิกจ านวน 6 หลัก  
ในช่อง “หมายเลขสมาชิก 6 หลัก” 

   1.5 ท าการใสร่หัสผ่านในช่อง “รหัสผ่าน”  
ทางสหกรณ์ฯท าการตั้งค่ารหัสผ่านเริ่มต้นให้เป็น 
“หมายเลขบัตรประชาชนกลุ่มที่ 3 จ านวน 5 หลัก” 
และคลิกปุ่ม “ตกลง” 

1  2345  67890  12  1 
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1. ขั้นตอนการเข้าใช้งาน 
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2. วิธีการดูรายละเอียดข้อมูล 

   2.1 สมาชิกสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของตนเอง
ได้ที่ “แถบสถานะส่วนบุคคล” 
   2.2 สมาชิกสามารถดูรายละเอียดเงินปันผล - 
เฉลี่ยคืน ได้โดยคลิกที่ข้อความ “ปันผลเฉลี่ยคืน” 
   2.3 สมาชิกสามารถดรูายละเอียดการหักเก็บหุ้น 
และยอดคงเหลือหุ้นไดโ้ดยคลิกที่ข้อความ “ทะเบียน
หุ้น” 
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2. วิธีการดูรายละเอียดข้อมูล 

   2.4 สมาชิกสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเงินกู้ของ
ตนเองได้ที่ “แถบรายละเอียดเงินกู้” 
   2.5 สมาชิกสามารถดูรายละเอียดรายการ
เคลื่อนไหวเงินกู้โดยคลิกไอคอนแว่นขยาย“      ” 
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2. วิธีการดูรายละเอียดข้อมูล 

   2.6 สมาชิกสามารถดูรายละเอียดข้อมูลการค้ า
ประกันได้ท่ี “แถบรายละเอียดการค้ าประกัน” 
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2. วิธีการดูรายละเอียดข้อมูล 
   2.7 สมาชิกสามารถดูรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงิน
ฝากได้ที่ “แถบรายละเอียดการฝากเงิน” ซึ่งจะแสดง
ข้อมูลบัญชีทุกประเภทของสมาชิก 

   2.8 สมาชิกสามารถดูรายละเอียดการเคลื่อนไหว 
เงินฝากของแต่ละประเภทได้โดยคลิกที่ไอคอน 
แว่นขยาย“      ” 
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2. วิธีการดูรายละเอียดข้อมูล 
   2.9 สมาชิกสามารถดูรายละเอียดรายการ 
เรียกเก็บเงินได้ท่ี “แถบรายการเรียกเก็บเงิน” 
 ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ 3 เดือน 

   2.10 หากสมาชิกต้องการดูรายการเรียกเก็บ
ย้อนหลังสามารถท าการเลือก “เดือน” และคลิกปุ่ม 
“Submit” 

   2.11 สมาชิกสามารถพิมพ์ใบเสร็จประจ าเดือน ได้
โดยการคลิกท่ีข้อความ “พิมพ์ใบเสร็จประจ าเดือน” 
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3. วิธีการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น 

    - สมาชิกสามารถท าการเพิ่มหุ้นได้ปีละ 2 ครั้ง   
ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี ซึ่งจะ
มีผลในเดือนถัดไป 
    - สมาชิกสามารถท าการลดหุ้นได้ทุกเดือนซึ่งจะ 
มีผลในเดือนถัดไป 

    3.1 ท าการคลิกที่ข้อความ “เปลี่ยนแปลงค่าหุ้น” 
เพ่ือเข้าสู่หน้าจอค าขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น 
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3. วิธีการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น 

   3.2 ท าการคลิกเลือกประเภทค าขอที่ต้องการ
ด าเนินการ “เพ่ิม หรือ ลด หรือ หยุดส่ง” 
   3.3 ใส่จ านวนเงินโดยที่ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “,” 
และเครื่องหมาย“จุดทศนิยม” 
   3.4 คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง 
ข้อมูลค่าหุ้น 

1 
2 

3 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 27 พ.ค. 2564 



4. วิธีการเปลี่ยนแปลงเงินฝาก
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    - สมาชิกสามารถท าการเพิ่มเงินฝากเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ปีละ 2 ครั้ง  ในเดือนมิถุนายน และ
เดือนธันวาคม ของทุกปี ซึ่งจะมีผลในเดือนถัดไป 
    - สมาชิกสามารถท าการลดเงินฝากเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ทุกเดือนซึ่งจะมีผลในเดือนถัดไป 

   4.1 ท าการคลิกที่ข้อความ “เปลี่ยนแปลงเงินฝาก
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอค าขอ
เปลี่ยนแปลงค่าหุ้น 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 27 พ.ค. 2564 



   4.2 ท าการคลิกเลือกประเภทค าขอที่ต้องการ
ด าเนินการ “เพ่ิม หรือ ลด หรือ หยุดส่ง” 
   4.3 ใส่จ านวนเงินโดยที่ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “,” 
และเครื่องหมาย“จุดทศนิยม” 
   4.4 คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง 
ข้อมูลค่าหุ้น 

1 

2 
3 

4. วิธีการเปลี่ยนแปลงเงินฝาก
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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5. วิธีการโอนเงินระหว่างบัญชี 
    สมาชิกสามารถท าการโอนเงินระหว่างบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  

     5.1 ท าการคลิกที่ข้อความ “โอนเงินระหว่าง
บัญชี” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอท ารายการโอนเงินระหว่าง
บัญชี 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 27 พ.ค. 2564 



5. วิธีการโอนเงินระหว่างบัญชี 

    5.2 หลังจากคลิกที่ข้อความ “โอนเงินระหว่าง
บัญชี” แล้วจะปรากฏหน้าจอเงื่อนไขการโอนเงิน
ระหว่างบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ 
    5.3 เมื่ออ่านเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้คลิกข้อความ 
“ยืนยัน” 

เงื่อนไข 
    บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสามารถถอนได้  
1 ครั้งต่อเดือน หากถอนมากกว่า 1 ครั้ง สมาชิก
ต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 1 ของเงินที่ถอน  
แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 500 บาท 
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5. วิธีการโอนเงินระหว่างบัญชี 
   5.4 ท าการเลือกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ที่ต้องการถอนเงิน 
   5.5 ท าการเลือกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ที่ต้องการฝากเงิน 
   5.6 ใส่จ านวนเงินโดยที่ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “,” 
และเครื่องหมาย “จุดทศนิยม” 
   5.7 ท าการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลและท า
การคลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือท าการโอนเงิน 

1 

2 
3 

4 เงื่อนไข 
    การท ารายการโอนเงินระหว่างบัญชีจะให้เวลา  
1 วันท าการ สมาชิกจะได้รับเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 
ในวันท าการถัดไป 
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6. วิธีการดูใบเสร็จรับเงิน 

   6.1 ท าการคลิกที่ข้อความ “ใบเสร็จรับเงิน” เพ่ือ
เข้าสู่หน้าจอ login ระบบใบเสร็จรับเงิน 
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6. วิธีการดูใบเสร็จรับเงิน 
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   6.2 ท าการใส่หมายเลขสมาชิกจ านวน 6 หลัก  
ในช่อง “หมายเลขสมาชิก 6 หลัก” 

   6.3 ท าการใสร่หัสผ่านในช่อง “รหัสผ่าน”  
ทางสหกรณ์ฯท าการตั้งค่ารหัสผ่านเริ่มต้นให้เป็น 
“หมายเลขบัตรประชาชนกลุ่มที่ 3 จ านวน 5 หลัก” 
และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

1  2345  67890  12  1 
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6. วิธีการดูใบเสร็จรับเงิน 
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   6.4 เมื่อท าการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะแสดง
หน้าจอ ระบบบริการสมาชิกออนไลน์ ให้ท าการคลิก
ที่ข้อความ “ใบเสร็จรับเงิน” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอเรียกดู
ใบเสร็จรายเดือน 

    



6. วิธีการดูใบเสร็จรับเงิน 
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   6.5 หลังจากคลิกที่ข้อความ “ใบเสร็จรับเงิน” 
หน้าจอจะแสดงปีบัญชีใบเสร็จรับเงิน สมาชิก
สามารถคลิกที่ข้อความ “ปีบัญชี” เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ
เรียกดูใบเสร็จรายเดือน 

 

    



6. วิธีการดูใบเสร็จรับเงิน 
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   6.6 หลังจากคลิกที่ข้อความ “ปีบัญชี” หน้าจอจะ
แสดงเดือนใบเสร็จรับเงิน สมาชิกสามารถคลิกที่
ข้อความ “เดือน” ที่ต้องการดูใบเสร็จเพื่อเข้าสู่
หน้าจอเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 

 

    



6. วิธีการดูใบเสร็จรับเงิน 
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   6.7 หลังจากคลิกที่ข้อความ “เดือน” หน้าจอจะ
แสดงเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน สมาชิกสามารถคลิกที่
ข้อความ “เลขที่ใบเสร็จรับเงิน” ที่ต้องการดูใบเสร็จ
เพ่ือแสดงใบเสร็จรับเงิน 

 

    



6. วิธีการดูใบเสร็จรับเงิน 
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   6.8 หลังจากคลิกที่ข้อความ “เลขที่ใบเสร็จ  
รับเงิน” หน้าจอจะแสดงใบเสร็จรับเงินของเลขท่ี
ใบเสร็จรับเงินที่สมาชิกเลือกขึ้นมา 

 

    



7. การออกจากระบบ 

   เมื่อสมาชิกท ารายการเสร็จเรียบร้อยทุกธุรกรรม
แล้ว ให้ท าการ “ออกจากระบบ” ทุกครั้ง 
   7.1 ท าการคลิกที่ไอคอน “         ” เพ่ือท าการ
ออกจากระบบ 
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THANKS! 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

» Tel  :   02-241-8111 
  ฝ่ายส านักงาน ต่อ 0  ฝ่ายการเงิน ต่อ 401-404 
  ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 201-204   ฝ่ายบัญชี ต่อ 301-302 
  ฝ่ายการลงทุน ต่อ 406  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 119  
  ผู้จัดการ ต่อ 111 

» E-mail : mail.vjrc@gmail.com 
» Line ID: @vajiracoop 
» Website : www.vajiracoop.com 
» Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

 


