ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จํากัด
เรื่อง โครงการ “ออมทรัพย์วนั เกิด”
………………………………
โดยสหกรณ์ฯ ยึดมั่นใน อุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์จะนําไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสขุ ในสังคม” สหกรณ์ฯ ตระหนักและเห็นความสําคัญ
ในอุดมการณ์ดังกล่าว และเห็นว่าเพื่อส่งเสริมการอยูด่ ีกินดีให้สมาชิก โดยเฉพาะในยามเกษียณหรือลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด
คณะกรรมการดําเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เห็นชอบให้จัด โครงการ
“ออมทรัพย์วนั เกิด”เพื่อเป็นสวัสดิการหนึ่งที่สหกรณ์ฯ มอบให้สมาชิกเป็นเงินขวัญถุงในยามเกษียณ และเพื่อส่งเสริมสร้างจิตสํานึก
ให้สมาชิกรักการออม และออมเงินต่อเนื่องเพือ่ ชีวิตที่อยู่ดีกินดี ในยามเกษียณอายุ และคณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบให้ปรับแก้ไขการถอนเงินและการปิดบัญชีเพื่อความเหมาะสม
และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโครงการออมทรัพย์วันเกิด จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ และเพื่ออนุวัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2554 จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จํากัด เรื่อง โครงการ ออมทรัพย์
วันเกิด”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จํากัด เรื่อง โครงการ “ออมทรัพย์วันเกิด”
ฉบับลงวันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 4 เงินฝากตามโครงการฯ สมาชิกจะได้รับเงินฝากสวัสดิการวันเกิด ก็ตอ่ เมื่อเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์
โครงการ “ออมทรัพย์วันเกิด” โดยสมาชิกฝากเงินในเดือนเกิดปีละ 1 ครั้ง และสหกรณ์ฯ จะฝากเงินสวัสดิการวันเกิดสมทบ
ให้ในบัญชี ในวันที่สมาชิกฝากเงิน ทั้งนี้ จํานวนเงินสวัสดิการวันเกิดที่สหกรณ์ฯ สมทบให้ เป็นไปตามจํานวนเงินที่ได้รบั อนุมตั ิ
จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
กรณีปีใด สมาชิกไม่ได้ฝากเงินในเดือนเกิด สหกรณ์ฯ จะไม่ฝากเงินสวัสดิการวันเกิดสมทบให้
สมาชิกที่บัตรประจําตัวประชาชนไม่แสดงเดือนเกิด ให้ถือเสมือนว่าเกิดในเดือนมกราคม
ข้อ 5 เงินสวัสดิการวันเกิดที่สหกรณ์ฯ ฝากสมทบให้ สหกรณ์ฯ จะของบประมาณรายจ่ายจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปีเป็นรายปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินสวัสดิการวันเกิด สมาชิกที่เกิดเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ของทุกปี จะได้เงินสวัสดิการ
เท่า ๆ กัน หากจะมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินสวัสดิการวันเกิด จะต้องได้รับอนุมตั ิงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ก่อน
ข้อ 6 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ และมีสิทธิรับเงินสวัสดิการวันเกิดตามประกาศนี้ คือ สมาชิกที่ส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
ข้อ 7 สมาชิกมีสิทธิเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ตามโครงการนี้ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
ข้อ 8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝาก/ถอน/การปิดบัญชี กําหนดดังนี้
(1) เปิดบัญชี
(1.1) เปิดบัญชีเงินฝากได้เฉพาะเดือนเกิดของตนเองเท่านั้น
(1.2) เปิดบัญชีเท่ากับจํานวนเงินที่สหกรณ์ฯ ฝากสมทบ (ตามข้อ 4)
(1.3) สหกรณ์ฯ ฝากเงินสวัสดิการวันเกิดสมทบให้ในบัญชีเงินฝาก ในวันที่สมาชิกเปิดบัญชี
ประจําปี 2558(เดือนมกราคม – ธันวาคม) อนุโลมให้สมาชิกเปิดบัญชีในเดือนใดก็ได้ ไม่จําเป็นจะต้องเป็น
เดือนเกิด สําหรับปีถัดไป ให้ดาํ เนินการตามแนวทางทีก่ ําหนดในประกาศนี้
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(2)

การฝากเพิม่
(2.1) สมาชิกจะฝากเงินเพิ่มได้เฉพาะในเดือนเกิด และต้องฝากเท่ากับจํานวนเงินสวัสดิการ
วันเกิดที่สหกรณ์ฯ สมทบ หากปีใดไม่ได้ฝากในเดือนเกิด สหกรณ์ฯ จะไม่สมทบให้
(2.2) หากประสงค์จะฝากเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากการฝากเงินในเดือนเกิดตามข้อ (2.1) ให้สมาชิก
ฝากเงินได้ 2 วิธีดังนี้
(1) โดยวิธีหักเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยขั้นต่ําไม่นอ้ ยกว่า 100 บาท/เดือน และสูงสุดไม่เกิน
10,000 บาท/เดือน หรือ
(2) โดยวิธีหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยขั้นต่ําไม่น้อยกว่า 100 บาท/เดือน
และสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน
ทั้งนี้ การฝากเงินตามข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้น จะไม่เกี่ยวข้องกับการได้เงินสวัสดิการ
วันเกิดจากสหกรณ์ฯ
(2.3) สมาชิกที่เกษียณอายุหรือออกจากหน่วยงานต้นสังกัด และได้รับเงินสะสม หรือเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือเงินชดเชย หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอืน่ ใดทีไ่ ด้มาเนื่องจากเกษียณอายุ
หรือออกจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ สมาชิกที่ยังไม่เกษียณหรือยังไม่ออกจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด และได้ออกจากเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือเงินสะสมอื่น ๆ สามารถฝากเงิน
เข้าบัญชีนี้ได้ โดยมีเงือ่ นไขดังนี้
(1) สมาชิกจะต้องแสดงหลักฐานการรับเงินดังกล่าวจากหน่วยงานต้นสังกัด
(2) สมาชิกต้องนําเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีตามโครงการนี้ภายใน 90 วัน นับจากวัน
ที่ได้รับเงินดังกล่าว และให้สิทธิฝากครั้งเดียว ต่อการรับเงินแต่ละครั้ง
(2.4) เงินอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร โดยจะประกาศฯ เป็นครั้งคราว

(3) การถอนเงิน/การปิดบัญชี
(3.1) กรณีที่ยังไม่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด สหกรณ์ฯ จะไม่ให้ถอนเงินฝาก
หรือปิดบัญชี
(3.2) กรณีเกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด แต่ยงั เป็นสมาชิก กําหนดเงื่อนไข
การถอนเงิน/การปิดบัญชีดังนี้
กรณี

เงื่อนไขการถอน

(3.2.1) ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ

(1) ให้สิทธิในการถอนเงินฝากเป็นรายปี ปีละไม่เกิน 50% ของยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝาก
(2) ให้สิทธิถอนเงินได้ปีละ 1 ครั้ง (ปีบัญชีสหกรณ์)
(3) หากประสงค์จะถอนเงินครั้งที่ 2 ในปีบัญชีเดียวกัน ให้ถอนเพื่อปิดบัญชีตามเงื่อนไขในข้อ (3.2.4)

(3.2.2) มีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ และ
ประสงค์จะถอนเงินฝาก
ให้ถอนเงินฝาก เพื่อชําระหนี้
สหกรณ์ฯ เท่านั้น

(1) ให้สิทธิถอนเงินฝากได้ไม่เกินหนีส้ ินที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ เท่านั้น
(2) ให้ชําระหนี้เงินกู้สามัญทุกประเภท เป็นอันดับแรก
(3) ให้ชําระหนี้เงินกู้ประเภทที่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันได้ เป็นอันดับสอง
(4) ให้ชําระหนี้เงินกู้อื่น ๆ ที่ใช้หลักทรัพย์อื่น ๆ เป็นหลักประกัน เว้นแต่ เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน และ
เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน
การถอนเงินเพือ่ ชําระหนี้ตามเงื่อนไขข้างต้นให้ผู้จดั การสหกรณ์ฯ มีอาํ นาจอนุมัติ
ทั้งนี้ หากมีหนี้เงินกู้สามัญหลายประเภทและจํานวนเงินที่ถอนไม่สามารถชําระหนี้สามัญ
ได้ทั้งหมด ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ และการชําระหนี้เงินกูส้ ามัญให้ชําระ
หนี้ตามลําดับดังนี้
(1) ให้ชําระหนี้เงินกูส้ ามัญที่ผ่อนชําระหนี้เกินอายุ 60 ปี
(2) ให้ชําระหนี้เงินกูส้ ามัญที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สงู ไปอัตราดอกเบี้ยเงินกูต้ า่ํ ให้ชาํ ระหนี้เงินกู้
สามัญอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
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กรณี

เงื่อนไขการถอน

(3.2.3) มีหนี้สินประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและหรือเงินกู้
พิเศษหมุนเวียนกับสหกรณ์ฯ
โดยไม่มีเงินกูป้ ระเภทอื่น
ให้ถอนเงินฝาก เพื่อชําระหนี้
สหกรณ์ฯ เท่านั้น

(1) ให้สิทธิถอนเงินฝากได้ไม่เกินหนีส้ ินที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ เท่านั้น
(2) ให้สิทธิถอนเงินได้ปีละ 1 ครั้ง (ปีบัญชีสหกรณ์)
(3) หากประสงค์จะถอนเงินครั้งที่ 2 ในปีบัญชีเดียวกัน ให้ถอนเพื่อปิดบัญชีตามเงื่อนไขในข้อ (3.2.5)

กรณี

เงื่อนไขการปิดบัญชี

การถอนเงินเพื่อชําระหนี้ตามเงื่อนไขข้างต้นให้ผจู้ ัดการสหกรณ์ฯ มีอํานาจอนุมัติ

(3.2.4) ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ

(1) ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการก่อนปิดบัญชี
(2) กรณีปิดบัญชีแล้ว จะไม่มสี ิทธิเปิดบัญชีใหม่ และสหกรณ์ฯ จะไม่ให้เงินสวัสดิการ

(3.2.5) มีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ

(1) ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการก่อนปิดบัญชี
(2) กรณีปิดบัญชีแล้ว จะไม่มสี ิทธิเปิดบัญชีใหม่ และสหกรณ์ฯ จะไม่ให้เงินสวัสดิการ
(3) การชําระหนีใ้ ห้เป็นไปตามเงื่อนไขในตารางข้อ (3.2.2)

ข้อ 9 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ฯ(ขณะนี้เท่ากับ 4.00% ต่อปี)
ข้อ 10 เงินฝากตามโครงการนี้ ไม่มีสิทธินําไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมทุกประเภท
ข้อ 11 การจ่ายดอกเบีย้ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝาก
หมวดออมทรัพย์ และหมวดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 12 กรณีที่ประกาศนี้มิได้กาํ หนดข้อความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามทีก่ ําหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดําเนินการ และในกรณีมีปญ
ั หาหรือข้อขัดแย้งใดในการดําเนินการตามประกาศนี้ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
บทเฉพาะกาล
สมาชิกที่ทําหนังสือยินยอมฯ ส่งเงินฝากตามเงื่อนไขข้อ 8(2)(2.2) และส่งหักรายเดือนมากกว่า 10,000 บาท/เดือน
ไว้ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ดําเนินการได้ตามเงื่อนไขเดิม
กําหนดให้บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์วันเกิดทุกบัญชีถือปฏิบัตติ ามประกาศนี้ รวมทั้งบัญชีเงินฝากที่เปิดบัญชี
ก่อนประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายนิรันดร์ จินดานาค)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จํากัด

