ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์ เกษียณสุ ข
******************************************
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 มีมติให้ยกเลิกประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
เรื่ อง เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุ ข ที่ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ขา้ ราชการและลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ได้รับผลตอบแทนใน
อัตราที่สูงสาหรับเงินบาเหน็จ,บานาญ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับ
ลูกจ้างประจาของส่ วนราชการ และเงินบาเหน็จดารงชีพ ที่ได้รับจากส่ วนราชการ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังนี้
1. เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ที่จะเกษียณอายุราชการ สาหรับ
ปี นั้น ๆ
2. เปิ ดบัญชีครั้งแรกไม่นอ้ ยกว่า 1,000.- บาท
3. ฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุ ข ได้ไม่เกิน 1,500,000.- บาท (ไม่รวมดอกเบี้ยที่
ได้รับจากเงินฝากประเภทนี้)
4. ให้สมาชิกเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ของปี ที่จะเกษียณอายุราชการ ถึงวันที่
31 มีนาคม ของปี ถัดไป
5. การถอนเงิน สมาชิกจะถอนเมื่อใด เป็ นจานวนเงินเท่าใดก็ได้ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งมีเงินคงเหลือใน
บัญชีไม่นอ้ ยกว่า 1,000.- บาท เมื่อถอนแล้วสามารถนากลับมาฝากใหม่ได้ แต่ยอดเงินฝากสะสมรวมดอกเบี้ยที่
ได้รับในคราวก่อน ยอดรวมต้องไม่เกิน 1,500,000.- บาท
6. อัตราดอกเบี้ยเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
7. การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์ฯคานวณดอกเบี้ยเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจะนาดอกเบี้ย
ทบเป็ นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุ ข ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
8. วิธีนาฝากเงิน สมาชิกสามารถนาฝากเงินได้ ดังนี้
8.1 นาฝากเงินที่สหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง
8.2 นาฝากเงินโดยใช้ใบรับฝากเงิน (Pay in slip) ผ่านธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ทุกสาขา พร้อมส่ งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารมายังสหกรณ์ฯ
8.3 นาฝากเงินโดยใช้ใบชาระค่าสิ นค้าและบริ การ (Bill Payment) ผ่านสาขาธนาคาร

กรุ งไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด(มหาชน) ทุกสาขา ทั้งนี้ สมาชิกสามารถจัดพิมพ์
ใบชาระค่าสิ นค้าและบริ การ (Bill Payment) ได้ที่ Web site ของสหกรณ์ฯ
9. วิธีการถอนเงิน สมาชิกสามารถถอนเงินได้ ดังนี้
9.1 สามารถถอนเงินที่สหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง
9.2 ทาบันทึกแจ้งความประสงค์ขอถอนเงิน พร้อมแนบภาพถ่ายสมุดเงินฝากที่มีกบั สหกรณ์
และสมุดเงินฝากธนาคารที่ตอ้ งการให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชี
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

(นายสุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์ เกษียณสุข
---------------------------------------------------------------------ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
ครัง้ ที่ 1/2559 วันที่ 22 มกราคม 2559 มีมติให้ ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร
จากัด เรื่ องเงินฝากเกษียณสุข ที่ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 และให้ ใช้ ประกาศฉบับนี ้แทน โดย
วัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้าราชการและลูกจ้ างประจาที่เกษียณอายุราชการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ได้ รับผลตอบแทน
ในอัตราที่สงู สาหรับเงินบาเหน็จ บานาญ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
สาหรับลูกจ้ างประจาของส่วนราชการ และเงินบาเหน็จดารงชีพ ที่ได้ รับจากส่วนราชการ โดยมีหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขดังนี ้
1. เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ที่เกษียณอายุราชการ หรื อ
เกษียณอายุราชการก่อนกาหนด
2. เปิ ดบัญชีครัง้ แรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
3. ฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขได้ ไม่เกิน 1,500,000 บาท(ไม่รวมดอกเบี ้ยที่ได้ รับ
จากเงินฝากประเภทนี ้)
4. ให้ สมาชิกเปิ ดบัญชีได้ 1 บัญชีเท่านัน้
5. การถอนเงิน สมาชิกจะถอนเมื่อใด เป็ นจานวนเงินเท่าใดก็ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องมีเงินคงเหลือในบัญชี
ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท เมื่อถอนแล้ วสามารถนากลับมาฝากใหม่ได้ แต่ยอดเงินฝากสะสมรวม
ดอกเบี ้ยที่ได้ รับในคราวก่อน ยอดรวมต้ องไม่เกิน 1,500,000 บาท
6. อัตราดอกเบี ้ยเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
7. การจ่ายดอกเบี ้ย สหกรณ์ฯ คานวณดอกเบี ้ยเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจะนาดอกเบี ้ย
ฝากทบเป็ นเงินต้ นเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข ทุกวันที่ 30 มิถนุ ายน และ
31 ธันวาคม ของทุกปี

8. วิธีนาฝากเงิน สมาชิกสามารถนาฝากเงินได้ ดังนี ้
8.1 นาฝากเงินที่สหกรณ์ฯ ด้ วยตนเอง
8.2 นาฝากเงินโดยใช้ ใบรับฝากเงิน (Pay-in slip) ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ทุกสาขา พร้ อมส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารมายังสหกรณ์ฯ
8.3 นาฝากเงินโดยใช้ ใบชาระค่าสินค้ าและบริการ (Bill Payment) ผ่านสาขาธนาคาร
กรุงไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) ทุกสาขา ทังนี
้ ้ สมาชิก
สามารถจัดพิมพ์ใบชาระค่าสินค้ าและบริการ (Bill Payment)ได้ ที่ Web site ของสหกรณ์ฯ
9. วิธีการถอนเงิน สมาชิกสามารถถอนเงินได้ ดังนี ้
9.1 สามารถถอนเงินที่สหกรณ์ฯ ด้ วยตนเอง
9.2 ทาบันทึกแจ้ งความประสงค์ขอถอนเงิน พร้ อมสาเนาหน้ าสมุดเงินฝากที่มีกบั สหกรณ์
และสมุดเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้ สหกรณ์ฯโอนเงินเข้ าบัญชีพร้ อมสาเนาบัตร
ประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ
ทังนี
้ ้ตังแต่
้ วนั ประกาศเป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

(นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข
.............................................................................................

อาศัยอานาจตามความข้อ 59 (1) แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ให้ยกเลิก
ประกาศ เรื่อง เงิน ฝากออมทรั พย์เกษียณสุ ข ที่ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และให้ ใช้
ประกาศฉบับนี้แทน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ ดังนี้
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ที่เกษียณอายุราชการ หรือ
เกษียณอายุราชการก่อนกาหนด
2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และสมาชิกสามารถเปิดบัญชีได้เพียง
1 บัญชีเท่านั้น
3. การฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขให้มียอดเงินฝากสะสมคงเหลือสูงสุด
ได้ไม่เกินบัญชีละ 1,500,000 บาท
4. สมาชิกสามารถถอนเงินเมื่อใด เป็นจานวนเงินเท่าใดก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีเงินคงเหลือใน
บัญชีไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และสามารถนาเงินมาฝากใหม่ได้อีก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินยอดเงินฝากสะสม
คงเหลือรวมดอกเบี้ยที่ได้รับอยู่แล้วในคราวก่อนรวมกันพร้อมทั้งดอกเบี้ยไม่เกินบัญชีละ 1,500,000 บาท
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ในแต่
ละคราว
6. การจ่ายดอกเบี้ยและการคานวณดอกเบี้ย สหกรณ์จะคานวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตาม
ยอดเงินฝากคงเหลือ และจะนาดอกเบี้ยที่ได้รับทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยโอน
ฝากเข้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรั พย์ และหรื อสมุดบัญชีเงิน ฝากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารอื่นใด ของสมาชิกที่แจ้งไว้กับสหกรณ์
7. วิธีนาเงินฝากเข้าสหกรณ์ สมาชิกสามารถนาเงินฝากได้ ดังนี้
7.1 ฝากเงินด้วยตนเอง ที่สานักงานสหกรณ์
7.2 ฝากเงิน โดยใช้ใบรับฝากเงิน (Pay-in-slip) ผ่ านระบบธนาคารกรุงไทย จากั ด
(มหาชน) ทุกสาขา และให้นาส่งหลักฐานการโอนเงินฝากมาทางโทรสารหรือทาง Application Line ของ
สหกรณ์
7.3 ฝากเงินโดยใช้ใบชาระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ผ่านระบบธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั้งนี้สมาชิกสามารถจัดพิมพ์
ใบชาระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ได้ที่ Web site ของสหกรณ์
/8. การถอนเงิน...

-28. การถอนเงิน สมาชิกสามารถถอนเงินได้ ดังนี้
8.1 ถอนเงินด้วยตนเอง ที่สานักงานสหกรณ์
8.2 ทาบันทึกแจ้งความประสงค์ขอถอนเงิน พร้อมสาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์เกษีย ณสุข และส าเนาสมุดบั ญ ชีเงินฝากของธนาคารที่ต้องการให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีพร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรข้าราชการ
9. สมาชิกที่ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์เกษียณสุข และมียอดเงินฝากสะสมรวมทั้งดอกเบี้ยที่
ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว หากปรากฏว่าเงินฝากในบัญชีมียอดเงินฝากคงเหลือรวมกับกับดอกเบี้ยที่รับมาแล้ว
มียอดเงินฝากรวมกันเกินกว่าสิทธิของสหกรณ์ที่ให้รับฝากเงินสมาชิกก็ยังคงได้รับสิทธิอยู่ตามเดิม สาหรับใน
งวดการคานวณดอกเบี้ยครึ่งปี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สหกรณ์จะยังคงฝากดอกเบี้ยทบรวมเป็นเงินต้น
ให้กับสมาชิกที่คงมีบัญชีเงินฝากก่อนประกาศฉบับนี้เป็นครั้งสุดท้าย เพื่อมิให้สมาชิกเสียสิทธิที่เคยได้รับมา
ก่อนหน้านี้ และดอกเบี้ยที่ได้รับในงวด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป สหกรณ์จะดาเนินการตาม
ข้อ 6 ทุกกรณี
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์)
รองประธานกรรมการ
ปฎิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด

