
                                                                                                                                                          
 
 
  

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที่  32/2563 

เรื่อง  โครงการ “ออมทรัพย์วันเกิด” 
……………………………… 

 สหกรณ์ฯ ไดยึ้ดม่ันในอุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตามหลักการสหกรณ์จะน าไปสู่การกินดี  อยู่ดี  มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม”  สหกรณ์ฯ ตระหนักและเห็นความส าคญั
ในอุดมการณ์ดังกล่าว การสร้างจิตส านึกให้สมาชิกรักการออม  ส่งเสริมการอยู่ดีกินดี  ให้สมาชิกไดอ้อมเงินต่อเนื่อง จนถึงยาม
เกษียณหรอืลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  คณะกรรมการด าเนนิการฯ ในการประชุมครั้งที่  2/2558  เม่ือวันที่  24  เดือน
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 เหน็ชอบให้เปิด โครงการ “ออมทรัพยว์ันเกิด”  คณะกรรมการด าเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 
เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  เห็นชอบให้สหกรณ์ฯ ปรับแก้ไขการสมทบเงนิฝากให้สมาชิก  และคณะกรรมการด าเนนิการ               
ในการประชุมครั้งที่  5/2563  เม่ือวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563   เหน็ชอบใหป้รับการรบัฝากเงนิกรณีสมาชิกเกษียณอายุ   
จึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ ์และเงื่อนไขต่าง ๆ  และเพื่ออนวุัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงนิฝาก พ.ศ. 2554           
จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี ้
 ข้อ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  เรื่อง โครงการ ออมทรัพย์ 
วันเกิด”             

ข้อ 2  ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง โครงการ “ออมทรัพย์วนัเกิด”   
ท่ี 5/2563  ฉบับลงวนัที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562   และให้ใช้ประกาศฉบับนีแ้ทน 
 ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงัคบัตั้งแตว่ันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เปน็ต้นไป 
 ข้อ 4    เงนิฝากตามโครงการฯ สมาชิกจะได้รับเงินฝากสวัสดิการวันเกิด  ก็ต่อเมื่อเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์  
โครงการ “ออมทรัพย์วนัเกิด”  โดยสมาชิกฝากเงินในเดือนเกิดปลีะ 1 ครั้ง   และสหกรณ์ฯ จะฝากเงนิสวัสดิการวันเกิดสมทบ 
ให้ในบัญชี  ในวันที่สมาชิกฝากเงนิ  ทั้งนี้ จ านวนเงินสวัสดิการวนัเกิดที่สหกรณ์ฯ สมทบให้  เป็นไปตามจ านวนเงินที่ได้รบัอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
 กรณีปีใด สมาชิกไม่ได้ฝากเงินในเดือนเกิด  สหกรณ์ฯ จะไม่ฝากเงนิสวัสดิการวันเกิดสมทบให้  
 สมาชิกที่บัตรประจ าตัวประชาชนไม่แสดงเดือนเกิด  ให้ถือเสมือนว่าเกิดในเดือนมกราคม   
 ข้อ 5   เงนิสวัสดิการวันเกิดที่สหกรณ์ฯ ฝากสมทบให้  สหกรณ์ฯ ด าเนินการดังน้ี 

(1) ของบประมาณรายจ่ายจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   
(2) เบิกจากทุนสาธารณประโยชน์โดยเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ 

เพ่ือสวัสดิการวันเกิด โดยอาจใช้งบได้ทั้ง (1) และ (2) หรือเลอืกอย่างใดอยา่งหน่ึง โดยคณะกรรมการ-
ด าเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ กรณีใช้งบตาม (1) และแจ้งที่ประชุมใหญ่ทราบกรณใีชง้บ            
ตาม (2) ทั้งน้ี  การจ่ายเงินสวัสดิการวันเกิด สมาชิกที่เกิดเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี 
จะได้เงินสวัสดิการเท่า ๆ กัน   

            การก าหนดจ านวนเงินสวัสดิการวันเกิด หรือเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินสวัสดิการวันเกิด จะต้องได้รับอนุมัติ
งบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีก่อน   
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 ข้อ 6 ผูมี้สิทธิเข้าร่วมโครงการ และมีสทิธิรับเงินสวัสดิการวันเกิดตามประกาศนี้  คือ สมาชิกที่สง่เงินค่าหุ้น 
รายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน   

ทั้งน้ี คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการนอกเหนือจากวรรคแรก  และมีสิทธิรับ                       
เงินสวัสดิการได้  โดยจะประกาศฯ ก าหนดเป็นครั้งคราว 
 ข้อ 7   สมาชิกมีสิทธิเปิดบญัชีประเภทออมทรัพย์ตามโครงการนีไ้ด้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น   
 ข้อ 8   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝาก/ถอน/การปิดบัญชี ก าหนดดังนี้ 

(1) เปิดบัญช ี
 (1.1) เปิดบัญชเีงินฝากได้เฉพาะเดือนเกิดของตนเองเท่านั้น 
 (1.2) เปิดบัญชเีท่ากับจ านวนเงินที่สหกรณ์ฯ ฝากสมทบ (ตามข้อ 4)  
 (1.3) สหกรณ์ฯ ฝากเงินสวัสดิการวันเกิดสมทบให้ในบัญชีเงินฝาก  ในวันที่สมาชิกเปิดบญัชี 
 (1.4) คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดเง่ือนไขการเปิดบัญชีนอกเหนือจาก                       

ข้อ (1.1) – (1.4) ได้ตามความเหมาะสม  โดยจะประกาศฯ ก าหนดเป็นครั้งคราว 
 ประจ าปี 2558(เดือนมกราคม – ธันวาคม)  อนุโลมให้สมาชิกเปิดบัญชีในเดือนใดกไ็ด้  ไม่จ าเป็นจะต้องเป็น 
เดือนเกิด  ส าหรับปีถัดไป ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดในประกาศนี้ 

 

(2) การฝากเพิ่ม 
 (2.1) สมาชิกจะฝากเงินเพิ่มไดเ้ฉพาะในเดือนเกิด และต้องฝากเท่ากับจ านวนเงินสวัสดิการ   

วันเกิดที่สหกรณ์ฯ สมทบ  หากปใีดไม่ได้ฝากในเดือนเกิด  สหกรณ์ฯ จะไม่สมทบให้   
 (2.2) หากประสงค์จะฝากเงนิเพิ่มเติมนอกเหนือจากการฝากเงนิในเดือนเกิดตามข้อ (2.1) ให้สมาชิก

ฝากเงินได้ 2  วธิีดังนี ้
(1) โดยวิธีหกัเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100 บาท/เดอืน  และสูงสุดไม่เกิน   
     10,000  บาท/เดือน  หรือ      
(2) โดยวิธีหกัจากบัญชเีงินฝากออมทรัพย์  โดยขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100 บาท/เดือน  
     และสูงสุดไม่เกิน  10,000  บาท/เดือน 
ทั้งนี้ การฝากเงินตามข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้น จะไม่เกี่ยวข้องกบัการได้เงินสวัสดิการ 
วันเกิดจากสหกรณ์ฯ 

 (2.3) สมาชิกที่เกษียณอายุหรือออกจากหนว่ยงานต้นสังกัด  และได้รับเงินสะสม หรือเงินกองทุน-
ส ารองเลี้ยงชีพ  หรือเงินชดเชย  หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงนิอื่นใดทีไ่ด้มาเนื่องจากเกษียณอายุ
หรือออกจากหนว่ยงานต้นสังกัด  หรือ สมาชิกที่ยังไม่เกษียณหรือยังไม่ออกจากหน่วยงาน 
ต้นสังกัด และได้ออกจากเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงินสะสมอื่น ๆ สามารถฝากเงิน 
เข้าบัญชนีี้ได ้โดยมีเงื่อนไขดงันี ้

  (1)  สมาชิกจะต้องแสดงหลักฐานการรับเงินดังกล่าวจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
(2)  สมาชิกต้องน าเงนิดังกล่าวฝากเข้าบัญชีตามโครงการนี้ภายใน 90 วัน นบัจาก 
     วันท่ีได้รบัเงินดังกล่าว และให้สิทธิฝากครั้งเดียว ต่อการรับเงนิแต่ละครั้ง 
(3)  ฝากเงินไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท   

 (2.4) เงินอืน่ ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร โดยจะประกาศฯ เป็นครั้งคราว 
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                     (3)   การถอนเงิน/การปิดบญัชี       
                            (3.1) กรณีที่ยังไม่เกษียณอายุหรอืลาออกจากหนว่ยงานต้นสังกัด  สหกรณ์ฯ จะไม่ให้ถอนเงนิฝาก 
หรือปิดบัญชี     

     (3.2) กรณีเกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด แต่ยังเป็นสมาชิก ก าหนดเงื่อนไข 
การถอนเงิน/การปิดบัญชีดังนี้   

กรณี เง่ือนไขการถอน 
(3.2.1) ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ  (1)  ให้สิทธิในการถอนเงินฝากเป็นรายปี ปีละไม่เกิน 50% ของยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝาก 

(2)  ให้สิทธิถอนเงินได้ปีละ 1 ครั้ง (ปีบัญชีสหกรณ์) 
(3)  หากประสงค์จะถอนเงินครั้งท่ี 2 ในปีบัญชีเดียวกัน ให้ถอนเพื่อปิดบัญชีตามเงื่อนไขในข้อ (3.2.4) 
 

(3.2.2) มีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ และ
ประสงค์จะถอนเงินฝาก   
ให้ถอนเงินฝาก เพื่อช าระหนี้
สหกรณ์ฯ เท่านั้น 

(1)  ให้สิทธิถอนเงินฝากได้ไม่เกินหน้ีสินท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ฯ เท่าน้ัน 
(2)  ให้ช าระหน้ีเงินกู้สามัญทุกประเภท เป็นอันดับแรก   
(3)  ให้ช าระหน้ีเงินกู้ประเภทท่ีใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันได้ เป็นอันดับสอง 
(4)  ให้ช าระหน้ีเงินกู้อื่น ๆ ท่ีใช้หลักทรัพย์อื่น ๆ เป็นหลักประกัน เว้นแต่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และ
เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน 
 

    การถอนเงินเพื่อช าระหน้ีตามเงื่อนไขข้างต้นให้ผู้จัดการสหกรณ์ฯ มีอ านาจอนุมัติ   
   

    ท้ังน้ี  หากมีหน้ีเงินกู้สามัญหลายประเภทและจ านวนเงินท่ีถอนไม่สามารถช าระหน้ีสามัญ 
ได้ท้ังหมด  ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติ และการช าระหน้ีเงินกู้สามัญให้ช าระ
หน้ีตามล าดับดังน้ี 

(1)  ให้ช าระหน้ีเงินกู้สามัญท่ีผ่อนช าระหน้ีเกินอายุ 60  ปี 
(2)  ให้ช าระหน้ีเงินกู้สามัญท่ีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงไปอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ าให้ช าระหน้ีเงินกู้

สามัญอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 

(3.2.3) มีหนี้สินประเภทเงินกู้เพื่อ-
เหตุฉุกเฉินและหรือเงินกู้
พิเศษหมุนเวียนกับสหกรณ์ฯ 
โดยไม่มีเงินกู้ประเภทอื่น  
ให้ถอนเงินฝาก เพื่อช าระหนี้
สหกรณ์ฯ เท่านั้น 
 

(1)  ให้สิทธิถอนเงินฝากได้ไม่เกินหน้ีสินท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ฯ เท่าน้ัน 
(2)  ให้สิทธิถอนเงินได้ปีละ 1 ครั้ง (ปีบัญชีสหกรณ์) 
(3)  หากประสงค์จะถอนเงินครั้งท่ี 2 ในปีบัญชีเดียวกัน ให้ถอนเพื่อปิดบัญชีตามเงื่อนไขในข้อ (3.2.5) 
 

       การถอนเงินเพื่อช าระหน้ีตามเงื่อนไขข้างต้นให้ผู้จัดการสหกรณ์ฯ มีอ านาจอนุมัติ   
 

(3.2.4) ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ  (1)  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการก่อนปิดบัญชี 
(2)  กรณีปิดบัญชีแล้ว จะไม่มีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ และสหกรณ์ฯ จะไม่ให้เงินสวัสดิการ 
 

(3.2.5) มีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ  (1)  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการก่อนปิดบัญชี 
(2)  กรณีปิดบัญชีแล้ว จะไม่มีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ และสหกรณ์ฯ จะไม่ให้เงินสวัสดิการ 
(3)  การช าระหน้ีให้เป็นไปตามเงื่อนไขในตารางข้อ (3.2.2)   
 

 

                 ข้อ 9 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ฯ (ขณะนี้เท่ากบั  3.80% ต่อปี) 
 ข้อ 10  เงินฝากตามโครงการนี้ ไม่มีสิทธนิ าไปเป็นหลกัประกันเงนิกู้ยืมทุกประเภท   
 ข้อ 11 การจ่ายดอกเบี้ย  หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอืน่ ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝาก   
หมวดออมทรัพย์ และหมวดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 ข้อ 12  กรณีที่ประกาศนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้   หรอืไม่เป็นไปตามที่ก าหนด   ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนนิการ  และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศนี้ หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง   
ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด  

 
บทเฉพาะกาล 

 
     สมาชิกที่ท าหนังสือยินยอมฯ ส่งเงนิฝากตามเงื่อนไขข้อ 8(2)(2.2) และส่งหักรายเดือนมากกว่า 10,000  บาท/เดือน 
ไว้กอ่นประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้  ให้ด าเนินการได้ตามเงื่อนไขเดิม 
     ก าหนดให้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์วันเกิดทุกบัญชีถอืปฏิบัติตามประกาศนี้ รวมทัง้บัญชเีงินฝากที่เปิดบัญชี 
ก่อนประกาศฉบบันี้จะมีผลบังคบัใช้   
 
                  ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ์) 
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

         


