ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
เรื่อง เงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2560
...................................................................
เพื่อเป็น การแบ่ งเบาภาระค่าใช้จ่าย และเพื่อส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก คณะกรรมการ
ดาเนิ น การสหกรณ์ออมทรั พย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด จึงได้จัดสรรเงินทุนสวัส ดิการเพื่อให้ เป็นเงิ น
ช่วยเหลือพิเศษส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2560 โดยกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
การให้เงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกไว้ดังนี้
1. จานวนเงินช่วยเหลือพิเศษ
สหกรณ์ฯ จะแบ่งการให้เงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1.1 ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา
- จานวน 100 ทุน ๆ ละ 2,000.- บาท
รวมเป็นเงิน 200,000.- บาท
1.2 ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- จานวน 75 ทุน ๆ ละ 3,000.- บาท
รวมเป็นเงิน 225,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น 175 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 425,000.- บาท
2. คุณสมบัติของสมาชิกและเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษา
สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันที่
ยื่นแบบขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษา
2.2 มีเงินได้รายเดือนไม่เกินเดือนละ 30,000.- บาท (เงินได้รายเดือนหมายรวมถึงเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างก่อนหักภาษีเงินได้ และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ซึ่งสมาชิกได้รับจาก
หน่วยงานต้นสังกัด)
2.3 สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษได้เพียง 1 ทุน ถ้าบิดาหรือมารดาต่างเป็น
สมาชิกก็ให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพียง 1 ทุน
3. คุณสมบัติของบุตรสมาชิกที่ขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษา
3.1 เป็นบุตรสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
3.2 มีความประพฤติเรียบร้อย
3.3 กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชนที่ทางราชการ
รับรอง
/3.4 ต้อง..

-23.4 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปีที่ยื่นคาขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษ
3.5 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯในระยะเวลา
2 ปีที่ผ่านมา
4. วิธีการสมัครขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษา
สมาชิกผู้ประสงค์จะขอรับเงินช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษาบุตร จะต้องดาเนินการดังนี้
4.1 ยื่นแบบขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาฯ ตามแบบที่กาหนดแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งไปยังสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด เลขที่ 90 อาคารจอดรถกรมสรรพากร ชั้น 1 ซอยพหลโยธิน 7
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 พร้อมกับแนบหลักฐาน ดังนี้
4.1.1 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาของสมาชิกที่ใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษ
ส่งเสริมการศึกษา ซึง่ ดารงตาแหน่งชานาญการขึน้ ไปเป็นผูร้ บั รอง
4.1.2 สลิปเงินเดือน
4.1.3 หนังสือรับรองผลการศึกษา และความประพฤติจากสถานศึกษา (ต้องมีตราประทับ
ของสถานศึกษา) ทีบ่ ุตรสมาชิกศึกษาอยู่ในรอบปี 2559
4.1.4 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของบุตรสมาชิกผู้ขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษ พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4.1.5 ภาพถ่ายสมุดเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ (เฉพาะหน้าแรก) เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี
ต่อไป
5. หลักเกณฑ์การพิจารณา
ในกรณีที่มีผู้ขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษเกินจานวนที่กาหนด สหกรณ์ฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้
รับเงินช่วยเหลือพิเศษโดยถือหลักเกณฑ์ดังนี้
5.1 ให้แก่บุตรสมาชิกซึ่งบิดาหรือมารดา เป็นผู้มีรายได้น้อยที่สุด
5.2 หากบุตรสมาชิกซึ่งบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีรายได้น้อยเท่ากัน ตั้งแต่สองรายขึ้นไปให้จ่ายแก่
ผู้ที่บิดาหรือมารดามีจานวนบุตรในระหว่างการศึกษามากที่สุด
5.3 ถ้าไม่มีผู้ขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปีใดให้งดการพิจารณา
ให้เงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสาหรับปีนั้น
5.4 คณะกรรมการดาเนิ น การฯ สงวนสิ ทธิ์ใ นการเพิ่ม/ลด จ านวนเงินช่ ว ยเหลื อพิเ ศษและ
หลักเกณฑ์การพิจารณาตามความเหมาะสม

/6. การ..

-36. การประกาศผล
สหกรณ์ฯ จะคัดเลือกผู้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2560
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและผลการพิจารณาของสหกรณ์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยจะประกาศผลการคัดเลือก
ให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่
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(นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด

แบบขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
**************************
เขียนที…่ …………………………………
วันที่………………………………………………………
ข้าพเจ้า ……………………………… ……………………………… สมาชิกเลขที่…………………
ระดับ……………… ฝ่าย……………… ……………… กอง/จังหวัด…………………………………………
อัตราเงินเดือน……………… บาท อายุสมาชิก…………………….ปี โทรศัพท์………………………….....
ข้าพเจ้ามีคู่สมรสชื่อ……………… ……………… ……………… สมาชิกเลขที่……………………
อายุสมาชิก……………… ปี ประกอบอาชีพ……………… ………… มีรายได้เดือนละ……………… ……บาท
และข้าพเจ้ามีบุตรรวมทั้งสิ้น……………… คน ตามรายละเอียดดังนี้คือ
ลาดับ
ที่
ชื่อ -สกุล

อายุ กาลังศึกษาใน
(ปี) ระดับ

ชื่อสถานศึกษา

คะแนนร้อยละ
เกรดเฉลี่ย
ในปี

1
2
3
4
5

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก และขอรับรองว่า
บุตรของข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้รับทุนการศึกษาและ/หรือเงินช่วยเหลือพิเศษอื่นใดจากสหกรณ์ฯ ในระยะ 2 ปี
ที่ผ่านมา ข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยินดีรับเงินช่วยเหลือฯ โดยวิธีโอนเงิน
เข้าบัญชีออมทรัพย์ของข้าพเจ้า หรือยินยอมให้สหกรณ์เปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับเงินช่วยเหลือดังกล่าว
แทนข้าพเจ้า พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………… ……………… …… ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษ
(…………………………………)

คารับรองของผู้บังคับบัญชา
(ซึ่งมีตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 7 หรือเทียบเท่าเป็นผู้รับรอง)
***************************
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (นาย, นาง)…………………………………….………….ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาของข้าพเจ้า มีบุตรกาลังศึกษาอยู่ในอุปการะจานวน……….คน สมควรที่จะได้รับการ
พิจารณาให้เงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก

ลงชื่อ…………………………………….
(………………………………..)
ตาแหน่ง…………………………………
…………/…………./……..….

หนังสือรับรองว่ากาลังศึกษาในปัจจุบัน
และความประพฤตินักเรียน
ของสถานศึกษา…………………………………..
อาเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………….
****************************
วันที่ …………..เดือน……………………..พ.ศ. …………..
ข้าพเจ้า…………………………………………………….ตาแหน่ง………………………………………
สถานศึกษา……………………………………………………..โทรศัพท์……………………………………….
อาเภอ/เขต……………………………………………..จังหวัด…………………………………………………..
ขอรับรองว่า………………………………………………………………………….กาลังศึกษาระดับ/ชั้น
…………………………………..พ.ศ. …………..สถานศึกษา………………………………………………….
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และเหมาะสมที่จะเป็นผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด

(ลงชื่อ)……………………………………………..ผู้รับรอง
(…………………………………………)
ครูประจาชั้น/ครูใหญ่/ผู้อานวยการโรงเรียน

