
                                                                                                                                                          
 
 
  

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จํากัด 
เรื่อง  โครงการ “ออมทรัพย์วนัเกิด” 

……………………………… 
 
 

 โดยสหกรณ์ฯ ยดึมั่นใน อุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื่อรว่มกนัที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ตามหลกัการสหกรณ์จะนําไปสู่การกนิดี  อยู่ดี  มคีวามเป็นธรรมและสนัติสขุในสังคม”  สหกรณ์ฯ ตระหนกัและเห็นความสําคัญ
ในอุดมการณ์ดังกล่าว และเห็นว่าเพ่ือส่งเสริมการอยู่ดีกินดใีห้สมาชิก  โดยเฉพาะในยามเกษยีณหรือลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  
คณะกรรมการดําเนนิการฯ ในการประชุมครั้งท่ี  2/2558  เมื่อวันท่ี  24  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 เห็นชอบให้จัด โครงการ 
“ออมทรัพย์วนัเกิด”เพ่ือเป็นสวัสดิการหนึ่งท่ีสหกรณ์ฯ มอบให้สมาชิกเป็นเงินขวัญถุงในยามเกษียณ และเพ่ือส่งเสริมสร้างจิตสํานึก
ให้สมาชิกรักการออม และออมเงินต่อเนื่องเพ่ือชวิีตท่ีอยู่ดีกินด ีในยามเกษียณอายุ และคณะกรรมการดําเนินการ  ในการประชุม
ครั้งท่ี 11/2560 เมื่อวันท่ี  29  เดอืนสิงหาคม  พ.ศ. 2560 เห็นชอบให้ปรบัแก้ไขการถอนเงินและการปิดบัญชีเพ่ือความเหมาะสม
และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโครงการออมทรัพย์วันเกิด  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขต่าง ๆ  และเพ่ืออนุวัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2554  จึงไดอ้อกประกาศไว้ดังนี ้
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จํากัด  เรื่อง โครงการ ออมทรัพย ์
วันเกิด”             

ข้อ 2  ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จํากัด เรื่อง โครงการ “ออมทรัพยวั์นเกิด”   
ฉบับลงวันท่ี  31  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2560  และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
 ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันท่ี  1  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 ข้อ 4    เงินฝากตามโครงการฯ สมาชิกจะได้รับเงินฝากสวัสดิการวันเกิด  ก็ตอ่เมื่อเปดิบญัชปีระเภทออมทรัพย ์ 
โครงการ “ออมทรัพย์วันเกิด”  โดยสมาชิกฝากเงินในเดือนเกิดปลีะ 1 ครั้ง   และสหกรณ์ฯ จะฝากเงินสวัสดิการวันเกิดสมทบ 
ให้ในบญัชี  ในวันท่ีสมาชิกฝากเงิน  ท้ังนี้ จํานวนเงินสวัสดิการวันเกิดท่ีสหกรณ์ฯ สมทบให้  เปน็ไปตามจํานวนเงินท่ีได้รบัอนุมตัิ
จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําป ี
 กรณีปีใด สมาชกิไม่ได้ฝากเงินในเดอืนเกิด  สหกรณ์ฯ จะไม่ฝากเงินสวัสดิการวันเกิดสมทบให้  
 สมาชิกท่ีบัตรประจําตัวประชาชนไม่แสดงเดือนเกิด  ให้ถือเสมือนว่าเกิดในเดือนมกราคม   
 ข้อ 5   เงินสวัสดิการวันเกิดท่ีสหกรณ์ฯ ฝากสมทบให้  สหกรณ์ฯ จะของบประมาณรายจ่ายจากที่ประชุมใหญส่ามัญ
ประจําปีเป็นรายปี ท้ังนี้  การจ่ายเงินสวัสดิการวันเกิด สมาชิกท่ีเกิดเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ของทุกปี จะได้เงินสวัสดิการ
เท่า ๆ กัน  หากจะมีการเปล่ียนแปลงจํานวนเงนิสวัสดิการวันเกิด จะต้องได้รับอนุมตัิงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาํปี
ก่อน   
 ข้อ 6 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ และมีสิทธิรับเงินสวัสดกิารวันเกิดตามประกาศนี้  คือ สมาชิกท่ีส่งเงินค่าหุ้น 
รายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน   
 ข้อ 7   สมาชิกมีสิทธิเปิดบญัชปีระเภทออมทรัพย์ตามโครงการนี้ได้คนละ 1 บญัชเีท่านั้น 
 ข้อ 8   หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการฝาก/ถอน/การปิดบญัชี กําหนดดังนี ้

(1) เปิดบัญชี 
 (1.1) เปิดบัญชีเงินฝากได้เฉพาะเดือนเกิดของตนเองเท่านั้น 
 (1.2) เปิดบัญชีเท่ากับจํานวนเงินท่ีสหกรณ์ฯ ฝากสมทบ (ตามข้อ 4)  
 (1.3) สหกรณ์ฯ ฝากเงินสวัสดิการวันเกิดสมทบให้ในบญัชีเงินฝาก  ในวันท่ีสมาชิกเปิดบัญช ี

 ประจําปี 2558(เดือนมกราคม – ธันวาคม)  อนุโลมให้สมาชิกเปิดบัญชีในเดือนใดก็ได้  ไม่จําเป็นจะต้องเป็น 
เดือนเกิด  สําหรับปถีัดไป ให้ดาํเนินการตามแนวทางทีก่ําหนดในประกาศนี ้
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(2) การฝากเพิม่ 
 (2.1) สมาชิกจะฝากเงินเพ่ิมได้เฉพาะในเดือนเกิด และต้องฝากเท่ากับจํานวนเงินสวัสดิการ   

วันเกิดท่ีสหกรณ์ฯ สมทบ  หากปใีดไม่ได้ฝากในเดือนเกิด  สหกรณ์ฯ จะไม่สมทบให้   
 (2.2) หากประสงค์จะฝากเงินเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการฝากเงินในเดอืนเกิดตามข้อ (2.1) ให้สมาชิก

ฝากเงินได้ 2  วิธีดังนี ้
(1) โดยวิธีหักเงินได้ ณ ท่ีจ่าย โดยข้ันต่ําไม่นอ้ยกว่า 100 บาท/เดือน  และสูงสุดไม่เกิน   
     10,000  บาท/เดือน  หรือ      
(2) โดยวิธีหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยข้ันต่ําไมน่้อยกว่า 100 บาท/เดือน  
     และสูงสุดไม่เกิน  10,000  บาท/เดือน 
 ท้ังนี้ การฝากเงินตามข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้น จะไม่เก่ียวข้องกับการได้เงินสวัสดิการ 
วันเกิดจากสหกรณ์ฯ 

 (2.3) สมาชิกท่ีเกษียณอายุหรือออกจากหน่วยงานตน้สังกัด  และได้รับเงินสะสม หรอืเงินกองทุน-
สํารองเล้ียงชีพ  หรือเงินชดเชย  หรือเงินบําเหนจ็ หรือเงินอืน่ใดท่ีได้มาเนื่องจากเกษียณอายุ
หรือออกจากหนว่ยงานตน้สังกัด  หรือ สมาชิกท่ียังไม่เกษียณหรอืยังไมอ่อกจากหน่วยงาน 
ต้นสังกัด และไดอ้อกจากเงินกองทุนสํารองเล้ียงชพี หรือเงินสะสมอื่น ๆ สามารถฝากเงิน 
เข้าบัญชีนี้ได้  โดยมีเง่ือนไขดังนี ้

  (1)  สมาชิกจะตอ้งแสดงหลกัฐานการรับเงินดังกล่าวจากหน่วยงานต้นสังกัด 
(2)  สมาชิกต้องนําเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีตามโครงการนี้ภายใน 90 วัน นบัจากวัน 
      ท่ีได้รับเงินดังกล่าว และให้สิทธิฝากครั้งเดียว ต่อการรับเงินแต่ละคร้ัง 

 (2.4) เงินอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร โดยจะประกาศฯ เป็นครั้งคราว 
 

                     (3)   การถอนเงิน/การปิดบัญชี       
                            (3.1) กรณีท่ียังไม่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานต้นสังกดั  สหกรณ์ฯ จะไม่ให้ถอนเงินฝาก 
หรือปดิบญัชี     

     (3.2) กรณีเกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานต้นสงักัด แต่ยังเป็นสมาชิก กําหนดเง่ือนไข 
การถอนเงิน/การปิดบัญชีดังนี้   
 

กรณี เง่ือนไขการถอน 
(3.2.1) ไม่มีหนี้สินกบัสหกรณ์ฯ  (1)  ให้สิทธใินการถอนเงินฝากเป็นรายปี ปีละไม่เกิน 50% ของยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝาก 

(2)  ให้สิทธถิอนเงนิได้ปีละ 1 ครั้ง (ปีบัญชีสหกรณ์) 
(3)  หากประสงค์จะถอนเงินครั้งท่ี 2 ในปีบัญชีเดียวกนั ให้ถอนเพื่อปิดบัญชีตามเงื่อนไขในข้อ (3.2.4) 
 

(3.2.2) มีหนี้สินกบัสหกรณ์ฯ และ
ประสงค์จะถอนเงนิฝาก   
ให้ถอนเงินฝาก เพื่อชําระหนี้
สหกรณ์ฯ เท่านั้น 

(1)  ให้สิทธถิอนเงนิฝากได้ไม่เกินหน้ีสินท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ฯ เท่าน้ัน 
(2)  ให้ชําระหน้ีเงนิกู้สามัญทุกประเภท เป็นอันดับแรก   
(3)  ให้ชําระหน้ีเงนิกู้ประเภทท่ีใช้อสังหาริมทรพัย์เปน็หลักประกันได้ เป็นอันดับสอง 
(4)  ให้ชําระหน้ีเงนิกู้อื่น ๆ ท่ีใช้หลักทรัพย์อื่น ๆ เป็นหลักประกัน เว้นแต ่เงินกู้เพื่อเหตุฉกุเฉิน และ
เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน 
 

    การถอนเงินเพ่ือชําระหน้ีตามเงื่อนไขข้างต้นให้ผู้จดัการสหกรณ์ฯ มีอาํนาจอนุมัต ิ  
   

    ท้ังน้ี  หากมหีน้ีเงินกู้สามญัหลายประเภทและจํานวนเงินท่ีถอนไมส่ามารถชําระหน้ีสามัญ 
ได้ท้ังหมด  ให้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาอนุมัติ และการชําระหน้ีเงินกูส้ามญัให้ชําระ
หน้ีตามลาํดับดังน้ี 

(1)  ให้ชําระหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีผ่อนชําระหน้ีเกินอายุ 60  ปี 
(2)  ให้ชําระหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สงูไปอัตราดอกเบ้ียเงินกูต้่าํให้ชําระหน้ีเงินกู้

สามญัอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 
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กรณี เง่ือนไขการถอน 
(3.2.3) มีหนี้สินประเภทเงินกู้เพื่อ-

เหตุฉุกเฉินและหรือเงินกู้
พิเศษหมุนเวียนกบัสหกรณ์ฯ 
โดยไม่มีเงินกูป้ระเภทอ่ืน  
ให้ถอนเงินฝาก เพื่อชําระหนี้
สหกรณ์ฯ เท่านั้น 
 

(1)  ให้สิทธถิอนเงนิฝากได้ไม่เกินหน้ีสินท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ฯ เท่าน้ัน 
(2)  ให้สิทธถิอนเงนิได้ปีละ 1 ครั้ง (ปีบัญชีสหกรณ์) 
(3)  หากประสงค์จะถอนเงินครั้งท่ี 2 ในปีบัญชีเดียวกนั ให้ถอนเพื่อปิดบัญชีตามเงื่อนไขในข้อ (3.2.5) 
 

       การถอนเงินเพื่อชําระหน้ีตามเงื่อนไขข้างต้นให้ผูจ้ัดการสหกรณ์ฯ มีอํานาจอนุมัติ   
 

กรณี เง่ือนไขการปิดบัญชี 
(3.2.4) ไม่มีหนี้สินกบัสหกรณ์ฯ  (1)  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการกอ่นปิดบญัชี 

(2)  กรณีปิดบญัชีแล้ว จะไม่มสีิทธิเปิดบัญชีใหม ่และสหกรณ์ฯ จะไมใ่หเ้งินสวสัดิการ 
 

(3.2.5) มีหนี้สินกบัสหกรณ์ฯ  (1)  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการกอ่นปิดบญัชี 
(2)  กรณีปิดบญัชีแล้ว จะไม่มสีิทธิเปิดบัญชีใหม ่และสหกรณ์ฯ จะไมใ่หเ้งินสวสัดิการ 
(3)  การชําระหน้ีให้เป็นไปตามเงื่อนไขในตารางข้อ (3.2.2)   
 

 

                 ข้อ 9 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ฯ(ขณะน้ีเท่ากับ  4.00% ต่อปี) 
 ข้อ 10  เงินฝากตามโครงการนี้ ไม่มีสิทธินําไปเปน็หลักประกันเงินกู้ยืมทุกประเภท   
 ข้อ 11 การจ่ายดอกเบีย้  หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝาก   
หมวดออมทรัพย์ และหมวดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 ข้อ 12  กรณีท่ีประกาศนี้มิได้กําหนดข้อความเร่ืองใดไว้   หรือไม่เป็นไปตามท่ีกําหนด   ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดําเนินการ  และในกรณีมีปญัหาหรือข้อขัดแย้งใดในการดําเนินการตามประกาศนี้ หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง   
ให้คณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด  

 
บทเฉพาะกาล 

 
     สมาชิกท่ีทําหนังสือยนิยอมฯ ส่งเงินฝากตามเง่ือนไขข้อ 8(2)(2.2) และส่งหักรายเดือนมากกว่า 10,000  บาท/เดือน 
ไว้ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้  ให้ดําเนินการได้ตามเง่ือนไขเดิม 
     กําหนดให้บญัชีเงินฝากออมทรัพย์วันเกิดทุกบัญชีถือปฏบิัตติามประกาศนี้ รวมท้ังบญัชีเงินฝากท่ีเปิดบญัช ี
ก่อนประกาศฉบบันี้จะมีผลบังคับใช้   
 
                  ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  เดอืนสิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

                      (นายนิรันดร์  จินดานาค) 
                     ประธานกรรมการ 

                      สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จํากัด 
         


