
                                                                                                                                                          
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์จ ากัด 
เรื่อง  โครงการ “ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ”  

……………………………… 
 

             โดยสหกรณ์ฯ ยึดมัน่ใน อุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์จะน าไปสู่การกนิด ีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสนัติสุขในสังคม”  สหกรณ์ฯ ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ในอุดมการณ์ดังกล่าว  และเหน็ว่าเพื่อส่งเสริมการอยู่ดีกินดีให้สมาชิก และเพื่อช่วยสมาชิกวางแผนการเงินให้บรรลุเป้าหมาย 
หลังเกษียณหรือหลังออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  คณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2560  เมื่อวันที่  29              
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2560  เห็นชอบก าหนด โครงการ “ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ”  เพื่อให้สมาชิกวางแผนออมเงินในระยะยาว   
และได้รับผลตอบแทนสูง  เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้สมาชิกในยามที่ขาดรายได้จากงานประจ า  จึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขการฝากเงิน  และเพื่ออนุวัตใิห้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2554  จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง โครงการ                              
“ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ”             
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วนัที ่ 1  เดือนพฤศจกิายน  พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3 ผูม้สีิทธิเข้าร่วมโครงการตามประกาศนี้ ก าหนดดังนี ้

(1)  สมาชิกที่อายุไมเ่กิน 45 ปี  และส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไมน่้อยกว่า 60 งวดเดือน  หรือ 
(2)  สมาชิกที่มีอายตุั้งแต่ 45 ปขีึ้นไป   

 ข้อ 4    สมาชิกมีสิทธิเปดิบญัชีประเภทออมทรัพย์ตามโครงการนี้ได้คนละ 1 บัญชีเท่านัน้ 
 ข้อ 5    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝาก/ถอน/การปิดบญัชี ก าหนดดังนี้ 

(1) การเปิดบัญช ีก าหนดเงื่อนไขดังนี ้
(1.1) เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ า 2,000  บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000  บาท 
(1.2) การก าหนดผู้อ านาจถอนเงนิฝาก สหกรณ์ให้สิทธิเฉพาะเจ้าของบัญชี ร่วมกับคู่สมรสตาม 

กฎหมายที่เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเท่านั้น โดยผู้มีอ านาจสั่งจ่ายใช้ “...(ชื่อ)... และ ...(ชื่อ)...” หรือ ...“(ชื่อ)... หรือ ...(ชื่อ)...”  
หรือ “…(ชื่อ)... เพื่อ ...(ชื่อ)...”  ให้เป็นไปตามทีส่หกรณ์ก าหนด 

(2) การฝากเงิน สมาชิกมีสิทธิฝากเงินเพิ่มได้นอกเหนอืจากการเปิดบัญชีตามข้อ 5(1) โดยก าหนด 
เงื่อนไขดังนี ้

(2.1) ฝากโดยวิธีหักจากเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือ หักจากบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์  โดยขั้นต่ าไม่นอ้ยกว่า   
100  บาท/เดือน และสูงสุดไม่เกิน  10,000  บาท/เดือน  
     (2.2) ฝากเงินเพิ่มนอกเหนือจากที่ก าหนดในข้อ (2.1)  ได้ดังนี ้
     (2.2.1) ฝากเงินเพิ่มได้ไม่เกินจ านวนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับในแต่ละปี  และต้อง 
      น าฝากภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับเงนิดังกล่าว และให้สิทธิฝากครั้งเดียว  
      ต่อการรับเงนิแต่ละครั้ง 
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     (2.2.2)   ฝากเงินเพิ่มได้ไม่เกินจ านวนเงินสะสม หรือเงินกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ  หรือเงินชดเชย   
      หรือเงินบ าเหนจ็ หรอืเงินอืน่ใดทีไ่ด้มาเนื่องจากเกษียณอายุหรือออกจากหน่วยงาน 
      ต้นสังกัด  และต้องน าฝากภายใน 90 วนั นับจากวันที่ได้รบัเงินดังกล่าว และให้สิทธ ิ
      ฝากครัง้เดียวต่อการรับเงินแต่ละครั้ง  ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานการรับเงินดังกล่าวจาก 
      หน่วยงานต้นสังกัด 
     (2.2.3)  ฝากเงินเพิ่มนอกเหนือจากที่ก าหนดข้อ (2.2.1) และ (2.2.2) ไดอ้ีกไม่เกิน  10,000  
      บาท/ครั้ง/เดือน 
     (2.3) เงินอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร โดยจะประกาศฯ เป็นครั้งคราว     
                     (3)   การถอนเงิน  
                             (3.1)   สมาชิกที่มีสิทธิถอนเงินฝาก จะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  (3.1.1)   ฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี  นับจากวันเปิดบัญชี และ  
      (3.1.2) ต้องเปน็สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และ 
  (3.1.3)   ต้องเปน็สมาชิกที่เกษียณอาย ุ 
 (3.2)  เงื่อนไขการถอนเงินก าหนดดังนี ้
     (3.2.1)  ให้สิทธิถอนเฉพาะดอกเบี้ยที่ได้รับตั้งแต่ปีที่ 8 เป็นต้นไป ดังนี้ 

                (ก)   ดอกเบี้ยที่ได้รบัในเดือนมีนาคมของทุกปี  หากประสงค์จะถอนดอกเบี้ย                           
  ให้สิทธิถอนได้ ภายในเดือนถัดไปเท่านั้น(เดือนเมษายน)  

                    (ข)   ดอกเบี้ยที่ได้รับในเดือนกันยายนของทุกปี หากประสงค์จะถอนดอกเบี้ย 
                ให้สิทธิถอนได้ ภายในเดือนถัดไปเท่านั้น(เดือนตลุาคม)  

      (3.2.2)  ให้สิทธิถอนเงินฝากนอกเหนือจากข้อ (3.2.1) ปีละ 2  ครั้ง(ปีบญัชีสหกรณ์)  
              (3.2.3)  กรณีถอนเงินฝากจะต้องคงเหลือเงนิในบัญชีขั้นต่ าไว้ไม่น้อยกว่า 2,000  บาท  
 (3.3)  สมาชิกที่นอกเหนือจากที่ก าหนดในข้อ (3.1)  ไม่มสีิทธถิอนเงินฝาก เวน้แต่ การปิดบญัช ี 

 

(4) การปิดบัญชี    กรณีที่สมาชิกประสงค์จะปิดบัญชีให้สิทธิท าได้  โดยเงื่อนไขการปิดบัญชีดังนี ้
   (4.1) กรณีฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี นับจากวันเปิดบัญชี  ใหป้ิดบญัชีโดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 

 (4.2)  กรณีฝากเงินไม่ครบก าหนด 7 ปี นับจากวนัเปิดบัญชี  ใหป้ิดบัญชี โดยจ่ายค่าธรรมเนียม   
ทั้งนี้  สหกรณ์ฯ จะค านวณค่าธรรมเนยีม  คิดเป็น 30% ของจ านวนดอกเบี้ยที่ได้รับในบญัชีนั้นทั้งหมด(ดอกเบี้ยที่ได้รับตั้งแต่ปี
แรกจนถึงดอกเบี้ยที่ได้รับในวนัปิดบัญช)ี และค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ  
 (4.3)  กรณีที่คณะกรรมการด าเนินการมีมติใหข้าดสมาชิกภาพเนื่องจากเสียชีวติ  หรือสมาชิกที่เป็น                  
คนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ กรณีที่ฝากไม่ครบก าหนด 7 ปี นับจากวันเปิดบัญชี  จะได้รบัการยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 
 ข้อ 6 สมาชิกที่เคยปิดบัญชี จะไม่มสีิทธิเปดิบัญชีใหม่  
 ข้อ 7    เจ้าของบัญชีไมม่ีสิทธิน าบญัชีเงนิฝากของตนตามประกาศนี้  ไปเป็นหลักประกันเงินกู้ในการขอกูเ้งินสหกรณ ์
เว้นแต่ สมาชิกดังต่อไปนี ้
  (1)  สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป และ 
                         (2)  เป็นสมาชกิที่เกษียณอายุ  
 ข้อ 8   อัตราดอกเบี้ยเงนิฝาก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ฯ(ขณะนี้เท่ากับ 3.75% ต่อปี) 
  ข้อ 9 การจ่ายดอกเบีย้  หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝาก   
หมวดออมทรัพย์ และหมวดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 ข้อ 10  ตามประกาศนี ้
(1) อายุของสมาชิก  ให้นับเป็นปี โดยน า พ.ศ. ปัจจุบัน ลบ พ.ศ. เกิด     
(2) สมาชิกที่เกษียณอาย ุ หมายถึง  สมาชิกที่เกษียณอายุการท างานตามเงื่อนไขที่หน่วยงานต้นสังกัด 

ก าหนดให้เกษียณอายุ ทั้งนี้ ใหห้มายรวมถึงสมาชกิที่ออกจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนเกษียณอายุ และมีอายุตั้งแต ่60 ป ี
(3) ปีบญัชีสหกรณ์ หมายถึง รอบปีบัญชี เริม่วันที่ 1 ตุลาคม สิ้นสุดวนัที่ 30  กันยายน ของทุกปี   
(4) การนับจ านวนปใีนการฝากครบ 7 ปี ให้นับเป็นป ี เช่น  เปิดบญัชีวันที่  1 ต.ค. 2560  วันครบรอบ 7 ป ี

นับจากวันเปิดบญัชี คือ วันท่ี  1 ต.ค. 2567  
 ข้อ 11  กรณีที่ประกาศนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้   หรือไม่เป็นไปตามทีก่ าหนด   ให้เป็นดุลยพนิิจของ
คณะกรรมการด าเนินการ  และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศนี้ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
ให้คณะกรรมการด าเนินการมอี านาจในการวนิิจฉัยชี้ขาด  
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ปัจจบุันสหกรณฯ์ มีสมาชิกที่อายุตั้งแต่ 54 ปีขึน้ไป จ านวนหนึ่ง และบางท่านเกษียณอายุ หรือออกจาก 
หน่วยงานต้นสังกัดไปแล้ว  เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเปิดบญัชี และได้รับประโยชน์สูงสุดในวัยที่เกษียณอาย ุ
คณะกรรมการด าเนินการมีมติก าหนดแนวปฏิบตัิส าหรับสมาชิกที่ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไมน่้อยกว่า 60 งวดเดือน   และ                
มีอายุตั้งแต่ 54 ปีขึ้นไป(ในปี 2561)  ดังนี้  

1.  สมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต่  54  ปีขึ้นไป หากเปิดบญัชีเงินฝากตามประกาศนี้  ภายในวนัศุกรท์ี่ 28 ธันวาคม 2561   
และเมื่อเกษียณอายุแล้ว  ประสงค์จะถอนเงินฝากก่อนฝากครบก าหนด 7 ปี นบัจากวันเปิดบัญชี  ให้สิทธิถอนไดต้ามเงื่อนไขที่
ก าหนดในข้อ 5(3)(3.2) โดยอนุโลม และหากประสงค์จะปิดบญัชีก่อนเงินฝากครบก าหนด 7 ปี  นับจากวันเปิดบัญชี  ใหป้ิดบัญชีได ้
โดยไม่ต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมตามเงื่อนไขในข้อ 5(4)(4.2) โดยอนุโลม 

2.  สมาชิกที่มีอายตุั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่เกษียณอายไุปแล้ว  หากเปิดบัญชีเงินฝากตามประกาศนี้  และประสงค ์
จะถอนเงินฝากก่อนฝากครบก าหนด 7 ปี นับจากวันเปิดบัญชี  ให้สิทธิถอนไดต้ามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 5(3)(3.2) โดยอนุโลม 
และหากประสงค์จะปิดบัญชีก่อนเงินฝากครบก าหนด 7 ปี  นบัจากวันเปิดบัญช ี ให้ปิดบัญชีได้โดยไมต่้องจ่ายคา่ธรรมเนียม 
ตามเงื่อนไขในขอ้ 5(4)(4.2) โดยอนุโลม 

 
                               ประกาศ  ณ  วันที ่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 

 
(นายนิรันดร์  จินดานาค) 

ประธานกรรมการ 
                                               สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

         
 


