สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
เรื่อง การแจ้งความประสงค์โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2560
*************************
เรียน สมาชิกทุกท่าน
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด กาหนดจะจัดให้มี การประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ย
คืนประจาปี 2560 เป็นไปด้วยความถูกต้อง สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่าสหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ ซึ่งสมาชิกที่เปิดใช้บริการ KTB Coop Online
สามารถเบิ ก – ถอนจากบั ต ร ATM ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) ได้ ภ ายในวั น ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจาปี 2560
หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะโอนเข้าบัญชีอื่นขอให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ตามแบบ
แจ้งความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน (สามารถ Download ได้จาก www.rdcoop.com)
ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ทั้ง นี ้ก ารโอนเงิน เข้า บัญ ชีธ นาคารพานิช ย์ ธนาคารจะหัก ค่า ธรรมเนีย มตามเงื ่อ นไขของ
ธนาคารนั้น ๆ และสมาชิกสามารถเบิกถอนเงินได้ ดังนี้
1. โอนเข้ า บั ญชี อื่ น ๆ ของสหกรณ์ ฯ และธนาคารกรุ งไทย จ ากั ด (มหาชน) สมาชิ กสามารถ
เบิก – ถอนได้ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
2. โอนเข้า บัญ ชี ธ นาคารพานิช ย์ อื่น ๆ สมาชิก สามารถ เบิก – ถอน ได้ใ นวัน พุธ ที ่ 14
กุมภาพันธ์ 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
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ธันวาคม
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แบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืน
เลขที�รับเอกสาร...............................
วันที.� ...............................................
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จํากัด
วันที�................................................................
เรื�อง
เรียน

แจ้งความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืน
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จํากัด

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /น.ส. )................................................................................................สมาชิกเลขที.� ..............................................
สังกัด......................................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................มีความประสงค์ขอให้สหกรณ์ฯ
จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนให้ข้าพเจ้า ดังต่อไปนี�
โอนเข้าบัญชีที�มีกับสหกรณ์ ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ / ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน
ชื�อบัญชี ...............................................................................................................
บัญชีเลขที� โอนชําระหนี�เงินกู้
เงินกู้สามัญ 1/2

เงินกู้ฟื�นฟู 2

เงินกู้สามัญ / ใช้ค่าหุ้น

เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สร้างสุข
อื�น ๆ
โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร ...........................................................สาขา.......................................................................
เลขที�บัญชี
ชื�อบัญชี .............................................................................................................
โดยหักค่าธรรมเนียม (ตามที�จ่ายจริง) จากบัญชีธนาคาร และจะได้รับเงินภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที�ประชุมใหญ่
จึงเรียนมาเพื�อทราบ และโปรดดําเนินการ

ลงชื�อ ...........................................................................ผู้ยื�นคําขอ
(..........................................................................)
เอกสารประกอบการยื�น : สําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ / ธนาคาร และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
เสนอ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามระเบียบ /
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
เจ้าหน้าที�สหกรณ์ได้ตรวจสอบ ประกาศของสหกรณ์
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
รายการต่าง ๆ ข้างต้นถูกต้องแล้ว
.................................................ผู้จัดการ

.............................................................
เจ้าหน้าที�ผู้ตรวจสอบ
วันที�ตรวจสอบ.......................................

............................................................
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
วันที�...................................................

เจ้าหน้าที�ฝ่ายเทคโนฯ

ผู้บันทึก
วันที�บันทึก

1

แนวปฏิฏิบัติในการรถอนเงินจากบั
จ ญชีเงินฝากออมมทรัพย์ (เลล่มม่วง)
สมาชิกสามารถ ถอนเงินิ จากบัญขีดัดงั กล่าวได้ 3 ชช่องทางดังนี้
1. การถอนเงิงินด้วยตนเองทที่สํานักงานสหหกรณ์ฯ
2. การใช้บริการที
ก ่ตู้ ATM ของธนาคารกกรุงไทยทุกตูทัท้ ่วั ประเทศ 244 ชั่วโมง
ทั้งนี้การโอนเเงินปันผลและะเงินเฉลี่ยคืนจจากบัญชีออมมทรัพย์สหกรณ
ณ์ (เล่มม่วง) ไไปยังบัญชีออมมทรัพย์
ของธนาคคารกรุงไทยด้้วยบัตร ATM
M กรุงไทย ที่สมาชิกได้ขอเปิปิดใช้บริการ KTB
K Coop OOnline เรียบร้ร้อยแล้ว
โดยธนาคคารจะหักค่าธรรมเนี
ธ
ยมครังละ
้ง 8 บาท ดังนั้นสมาชิกสามารถวางแผ
ส
ผนการใช้เงินดดังนี้
1) โอนเงินปันผลและเงิ
น
นเฉลีลี่ยคืนทั้งหมดเข
เข้าบัญชีเงินฝาากของธนาคารรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2) โอนเงินปันผลเฉลี
น
่ยคืนบาางส่วนเข้าบัญชีเงินฝากของธธนาคารกรุงไทยย จํากัด (มหาชชน) ที่เหลือเก็บไว้ออม
กับสหกรณ์ ได้รับดอกเบบี้ยร้อยละ 1.775 ต่อปี ไม่เสียยภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
ขั้นตอนการโออนเงินจากบัญชี
ญ สหกรณ์ (เล่มม่วง) ไปยังบั
ง ญชีกรุงไทยยสามารถทําไดด้ดังนี้

/ขั้นตอนกาารโอนเงิน
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