ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
เรื่อง หลักเกณฑ์ การนาส่ งเงินให้ กบั สหกรณ์ กรณีสมาชิกทีโ่ อนย้ ายไปหน่ วยงานนอกสั งกัด
กรมสรรพากร หรือเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงานประจา
......................................................
เพื่อให้การนาส่ งเงินให้กบั สหกรณ์ดว้ ยตนเองของสมาชิ ก สาหรับเป็ นค่าหุ ้นรายเดือนและหรื อเงินงวด
ชาระหนี้ เงิ นกู้มี แนวทางปฎิ บตั ิ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้ น สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด จึ งได้
ทาประกาศเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. สมาชิกทีโ่ อนย้ายไปหน่ วยงานนอกสั งกัดกรมสรรพากร
1.1 หากหน่วยงานต้นสังกัดใหม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ งั อยู่ ให้สมาชิ กติดต่อขอโอนสมาชิ กภาพ
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่ หรื อ
1.2 หากมิได้ลาออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับข้อ 39 ให้ทาหนังสื อแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด พร้ อมทาหนังสื อยินยอมให้หน่ วยงานต้นสังกัดใหม่
หัก เงิ นได้รายเดื อน ค่ า จ้า งประจา ค่า ตอบแทน บาเหน็ จ บ านาญ ณ ที่ จ่า ยให้ก ับ สหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ( 3 ฉบับ) ต่อจากนั้น สหกรณ์จะติดต่อกับหน่ วยงาน
ต้นสังกัดใหม่เพื่อขอให้หักเงินได้รายเดือนของสมาชิ ก ณ ที่จ่าย สาหรับเป็ นค่าหุ ้นรายเดือน
และหรื อเงินงวดชาระหนี้ และนาส่ งให้กบั สหกรณ์
1.3 ระหว่างดาเนิ นการตามข้อ 2.1 หรื อ 2.2 ให้สมาชิ กนาส่ งเงินค่าหุ ้นรายเดือนและหรื อเงินงวด
ชาระหนี้ให้กบั สหกรณ์ผา่ นระบบ Direct Debit (หักเงินจากบัญชีธนาคารกรุ งไทย) หรื อโอน
เงิ น เข้า บัญ ชี ธ นาคารของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการสรรพากร จากัด หรื อ นาเงิ น สด
มาชาระที่สานักงานสหกรณ์ภายในวันสิ้ นเดือนไปพลางก่อน
ทั้งนี้ สิ ทธิ ของสมาชิกจะเป็ นไปดังนี้
การนาส่ งค่ าหุ้นและการชาระหนี้
การกู้เงินและการคา้ ประกันของสมาชิ ก
1.หน่วยงานต้นสังกัดใหม่ยนิ ยอมหักเงินได้รายเดือน *หนี้เดิม (สัญญาเดิม) ยังผ่อนชาระตามปกติ
ของสมาชิก ณ ที่จ่าย และได้นาส่ งเงินให้กบั สหกรณ์ *เมื่อยืน่ กูใ้ หม่ การกูเ้ งินทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ
แล้ว
95 ของมูลค่าหุ น้ ที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ และหรื อไม่เกิน
ร้อยละ 95 ของเงินฝากที่มีอยูใ่ นสหกรณ์

การนาส่ งค่ าหุ้นและการชาระหนี้
2.หากหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ไม่ยนิ ยอมหักเงินได้
รายเดือนของสมาชิกเพื่อสหกรณ์ ให้สมาชิกนาส่ ง
เงินค่าหุ น้ และหรื อเงินงวดชาระหนี้ให้กบั สหกรณ์
ผ่านระบบ Direct Debit (หักเงินจากบัญชี
ธนาคารกรุ งไทย) หรื อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด หรื อ
นาเงินสดมาชาระที่สานักงานสหกรณ์ภายใน
วันสิ้ นเดือน

การกู้เงินและการคา้ ประกันของสมาชิ ก

2. สมาชิ กทีเ่ ป็ นข้ าราชการบานาญ ทีเ่ กษียณอายุ โดยได้ รับเงินบานาญหรือบาเหน็จรายเดือน
2.1 สหกรณ์จะติดต่อกับหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิ ก เพื่อขอให้ดาเนิ นการให้หักเงิ นบานาญ
หรื อบาเหน็จรายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่าย สาหรับเป็ นค่าหุ ้นรายเดือนและหรื อเงินงวดชาระ
หนี้ และนาส่ งให้กบั สหกรณ์
2.2 ระหว่างดาเนิ นการตามข้อ 3.1 ให้สมาชิ กนาส่ งเงินค่าหุ ้นรายเดือนและหรื อเงิ นงวดชาระหนี้
ให้กบั สหกรณ์ ผ่านระบบ Direct Debit (หักเงินจากบัญชี ธนาคารกรุ งไทย) หรื อโอนเงิ น
เข้าบัญชี ธนาคารของสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด หรื อนาเงิ นสดมาชาระ
ที่สานักงานสหกรณ์ภายในวันสิ้ นเดือนไปพลางก่อน
ทั้งนี้ สิ ทธิ ของสมาชิกจะเป็ นดังนี้
การนาส่ งค่ าหุ้นและการชาระหนี้
การกู้เงินและการคา้ ประกันของสมาชิ ก
1.หน่วยงานต้นสังกัดใหม่นาส่ งเงินได้รายเดือนของ *หนี้เดิม (สัญญาเดิม) ยังผ่อนชาระตามปกติ
สมาชิก ณ ที่จ่าย และได้นาส่ งเงินให้กบั สหกรณ์แล้ว *เมื่อยืน่ กูใ้ หม่ การกูเ้ งินทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ
95 ของมูลค่าหุ น้ ที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ และหรื อไม่เกิน
ร้อยละ 95 ของเงินฝากที่มีอยูใ่ นสหกรณ์
2.หากหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ไม่นาส่ งเงินได้
รายเดือน ให้สมาชิกนาส่ งเงินค่าหุ น้ และหรื อเงินงวด
ชาระหนี้ให้กบั สหกรณ์ผา่ นระบบ Direct Debit
(หักเงินจากบัญชี ธนาคารกรุ งไทย) หรื อโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด หรื อนาเงินสดมาชาระที่สานักงาน
สหกรณ์ภายในวันสิ้ นเดือน

3. สมาชิ กทีล่ าออกจากราชการหรืองานประจาโดยไม่ มีความผิด หรือเกษียณอายุราชการโดยไม่ ได้ รับ
เงินบานาญหรือบาเหน็จรายเดือน
3.1 ให้สมาชิกนาส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือนและหรื อเงินงวดชาระหนี้ ให้กบั สหกรณ์ผา่ นระบบ Direct
Debit (หัก เงิ น จากบัญชี ธ นาคารกรุ ง ไทย) หรื อโอนเงิ น เข้า บัญ ชี ธ นาคารของสหกรณ์
ออมทรั พย์ข ้าราชการสรรพากร จากัด หรื อนาเงิ นสดมาชาระที่ สานักงานสหกรณ์ ภายใน
วันสิ้ นเดือน
ทั้งนี้ สิ ทธิ ของสมาชิกจะเป็ นดังนี้
การนาส่ งค่ าหุ้นและชาระหนี้
ให้สมาชิ กนาส่ งเงินค่าหุ ้นรายเดือนและหรื อเงินงวด
ชาระหนี้ให้กบั สหกรณ์ผา่ นระบบ Direct Debit (หัก
จากบัญชี ธ นาคารกรุ ง ไทย) หรื อโอนเงิ นเข้าบัญ ชี
ธนาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร
จากัด หรื อ นาเงิ นสดมาช าระที่ ส านัก งานสหกรณ์
ภายในวันสิ้ นเดือน

สิ ทธิของสมาชิก
*หนี้เดิม (สัญญาเดิม) ยังผ่อนชาระตามปกติ
*เมื่อยืน่ กูใ้ หม่ การกูเ้ งินทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 95
ของมู ล ค่ า หุ ้ น ที่ มี อ ยู่ ใ นสหกรณ์ และหรื อ ไม่ เ กิ น
ร้อยละ 95 ของเงินฝากที่มีอยูใ่ นสหกรณ์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
6 กันยายน 2562

