
                                                                                                                                                          
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที ่ 40/2561 

เรื่อง  โครงการ “ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ”  
……………………………… 

 

             โดยสหกรณ์ฯ ยึดม่ันใน อุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์จะน าไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม” สหกรณ์ฯ ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ในอุดมการณ์ดังกล่าว  และเพื่อส่งเสริมการอยู่ดีกินดีให้สมาชิก ช่วยสมาชิกวางแผนการเงินใหบ้รรลุเป้าหมายหลังเกษียณหรอื            
หลังออกจากหนว่ยงานต้นสังกัด  ให้สมาชิกวางแผนออมเงนิในระยะยาว  ได้รับผลตอบแทนสูง  เพิ่มคุณภาพชีวิตให้สมาชิก                  
ในยามที่ขาดรายได้จากงานประจ า คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 21 ในการประชุมครัง้ที่ 12/2560 เม่ือวันที่ 29 เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2560 เห็นชอบก าหนดโครงการ “ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ”  และคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 22 ในการประชุมครั้งที่  
8/2561 เม่ือวนัที่ 30 เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561  มีนโยบายส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินกู้คูเ่งนิออม  เพื่อสร้างความม่ันคงในระยะยาว
ให้กับสมาชิกและองคก์ร  จึงได้ปรับปรุงเงื่อนไขการเปิดบัญชีใหม่เพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว  เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญไ่ม่มีบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจในวันที่รับเงนิกู้เป็นส่วนใหญ่  ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการเปิดบัญชี  คณะกรรมการด าเนินการ  
ในการประชุมครั้งที่ 10/2561  เม่ือวันที่  25  กรกฎาคม  2561  เห็นชอบให้ปรับปรุง และมีมติยกเลิกประกาศฯ เรื่อง โครงการ 
“ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ”  ที่ 27/2561  และเพื่ออนุวัติใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการรบัเงนิฝาก พ.ศ. 2554  จึงได้ออก
ประกาศไว้ดังนี ้
 ข้อ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง โครงการ                              
“ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ”             
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงัคบัตั้งแตว่ันที่  1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ผูมี้สิทธิเข้าร่วมโครงการตามประกาศนี้ ก าหนดดังนี ้

(1) สมาชิกที่กู้เงิน และเงนิฝากไม่เปน็ไปตามเงื่อนไขที่เงินกู้นัน้ ๆ ก าหนด หรือ  
(2) สมาชิกที่อายุไม่เกิน 45 ปี  และส่งเงนิค่าหุน้รายเดือนมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 60 งวดเดือน  หรือ 
(3) สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป   

 ข้อ 4    สมาชิกมีสิทธิเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ตามโครงการนี้ไดค้นละ 1 บัญชีเท่านัน้ 
 ข้อ 5    หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการฝาก/ถอน/การปิดบัญชี ก าหนดดังนี ้

(1) การเปิดบัญชี ก าหนดเงื่อนไขดังนี ้
(1.1) เปิดบัญชเีงินฝากขั้นต่ า 2,000  บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000  บาท  เว้นแต่ กรณีต้องเปิดบัญช ี

เนื่องจากกู้เงินตามเงื่อนไขข้อ 3(1)  ให้สิทธิเปิดบัญชีได้ตามจ านวนเงินทีข่าด 
(1.2) การก าหนดผู้มีอ านาจถอนเงินฝาก สหกรณ์ให้สิทธเิฉพาะเจ้าของบัญชี ร่วมกับคู่สมรสตาม 

กฎหมายที่เป็นสมาชิกหรือสมาชกิสมทบเท่านั้น โดยผู้มีอ านาจสั่งจ่ายใช้ “...(ชื่อ)... และ ...(ชื่อ)...” หรือ ...“(ชื่อ)... หรือ ...(ชื่อ)...”  
หรือ “…(ชื่อ)... เพื่อ ...(ชื่อ)...”  ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก าหนด 

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

(2.1) ฝากโดยวิธีหกัจากเงนิได้ ณ ที่จ่าย หรือ หักจากบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์  โดยขั้นต่ าไม่น้อยกว่า   
30  บาท/เดือน  และสูงสุดไม่เกนิ  10,000  บาท/เดือน  
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     (2.2) ฝากเงินเพิ่มนอกเหนอืจากที่ก าหนดในข้อ (2.1)  ได้ดังนี ้
     (2.2.1) ฝากเงินเพิ่มได้ไม่เกินจ านวนเงนิปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทีไ่ด้รับในแต่ละปี  และต้อง 
      น าฝากภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินดังกล่าว และให้สิทธิฝากครั้งเดียว  
      ต่อการรับเงินแต่ละครัง้ 
     (2.2.2)   ฝากเงนิเพิ่มไดไ้ม่เกินจ านวนเงินสะสม หรือเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  หรือเงินชดเชย   
      หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงนิอื่นใดทีไ่ด้มาเนื่องจากเกษียณอายุหรือออกจากหนว่ยงาน 
      ต้นสังกัด  และต้องน าฝากภายใน 90 วัน นบัจากวันทีไ่ด้รับเงินดงักล่าว และให้สิทธ ิ
      ฝากครั้งเดียวต่อการรับเงินแต่ละครั้ง  ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานการรับเงนิดังกล่าวจาก 
      หน่วยงานต้นสงักัด 
     (2.2.3)  กรณีกูเ้งินกับสหกรณ์  และเงินฝากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขที่เงินกู้นัน้ ๆ ก าหนด ให้สิทธิ 
      ฝากเพิ่มได้ตามจ านวนเงินทีข่าด  
     (2.2.4)  ฝากเงินเพิ่มนอกเหนอืจากที่ก าหนดข้อ (2.2.1),(2.2.2) และ (2.2.3) ได้อีกไม่เกิน 
                                                   10,000 บาท/ครั้ง/เดอืน 
     (2.3) เงินอืน่ ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร โดยจะประกาศฯ เป็นครั้งคราว     
                     (3)   การถอนเงิน  
                             (3.1)   สมาชิกที่มสีิทธิถอนเงินฝาก จะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  (3.1.1)   ฝากเงนิมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี  นับจากวันเปิดบัญชี และ  
      (3.1.2) ต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และ 
  (3.1.3)   ต้องเป็นสมาชิกที่เกษียณอายุ  
 (3.2)  เงื่อนไขการถอนเงนิก าหนดดังนี ้
     (3.2.1)  ให้สิทธิถอนเฉพาะดอกเบี้ยที่ได้รับต้ังแต่ปีที่ 8 เป็นต้นไป ดังนี้ 

                (ก)   ดอกเบี้ยที่ได้รบัในเดือนมีนาคมของทุกปี  หากประสงค์จะถอนดอกเบี้ย                           
  ให้สิทธิถอนได ้ภายในเดือนถัดไปเท่านั้น(เดือนเมษายน)  

                    (ข)   ดอกเบี้ยที่ได้รับในเดือนกันยายนของทกุปี หากประสงค์จะถอนดอกเบี้ย 
                ให้สิทธิถอนได้ ภายในเดือนถัดไปเท่านั้น(เดือนตุลาคม)  

      (3.2.2)  ให้สิทธิถอนเงินฝากนอกเหนือจากขอ้ (3.2.1) ปีละ 2  ครัง้(ปีบัญชีสหกรณ์)  
              (3.2.3)  กรณีถอนเงนิฝากจะต้องคงเหลือเงนิในบัญชขีั้นต่ าไว้ไม่น้อยกว่า 2,000  บาท 
              (3.2.4)  กรณีเงินฝากทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขของเงนิกู้  การถอนเงินฝากให้เปน็ไปตามเงื่อนไข 

     ของเงนิกู้นัน้ ๆ  
 (3.3)  สมาชิกที่นอกเหนือจากที่ก าหนดในข้อ (3.1)  ไม่มีสิทธิถอนเงินฝาก เว้นแต่ การปิดบัญชี  

(4) การปิดบัญชี    กรณีที่สมาชิกประสงค์จะปดิบัญชีให้สิทธิท าได้  โดยเง่ือนไขการปดิบัญชีดังนี้ 
    (4.1)  กรณีฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ป ีนับจากวันเปิดบัญชี ให้ปิดบัญชีโดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรม 

ค่าธรรมเนียม 
  (4.2)  กรณีฝากเงินไม่ครบก าหนด 7 ปี นับจากวันเปิดบัญชี  ให้ปิดบัญชี โดยจ่ายค่าธรรมเนียม   
ทั้งนี้  สหกรณ์ฯ จะค านวณค่าธรรมเนียม  คิดเป็น 30% ของจ านวนดอกเบี้ยที่ได้รับในบัญชีนั้นทั้งหมด(ดอกเบี้ยที่ไดร้ับตั้งแต่             
ปีแรกจนถึงดอกเบี้ยที่ได้รับในวันปิดบัญชี) และค่าธรรมเนียมดังกลา่วให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ  
 (4.3)  กรณีที่คณะกรรมการด าเนนิการมีมติให้ขาดสมาชิกภาพเนื่องจากเสียชีวิต  หรือสมาชิกที่เป็น                  
คนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ กรณีทีฝ่ากไม่ครบก าหนด 7 ปี นับจากวันเปิดบัญชี  จะไดร้ับการยกเว้นค่าธรรมเนยีม 
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 ข้อ 6 สมาชิกที่เคยปิดบัญชี จะไม่มีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ เว้นแต่ สมาชิกที่จ าเป็นต้องเปิดบัญชีตามเง่ือนไข 
การกู้เงินตามที่สหกรณ์ฯ ก าหนด ทั้งน้ี  ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 
 ข้อ 7    เจ้าของบญัชีไม่มีสทิธิน าบญัชีเงินฝากของตนตามประกาศนี้  ไปเปน็หลักประกันเงินกู้ในการขอกู้เงนิสหกรณ์ 
เว้นแต่ สมาชิกดังต่อไปนี ้
  (1)  สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และ 
                         (2)  เป็นสมาชิกที่เกษียณอายุ และ 
  (3)  ต้องไม่มีหนี้เงินกู้สามัญ(รวมถึงหนี้ภาระค้ าประกนัด้วย) 
 ข้อ 8   อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ฯ(ขณะนี้เท่ากับ 3.75% ตอ่ปี) 
  ข้อ 9 การจ่ายดอกเบี้ย  หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอืน่ ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝาก   
หมวดออมทรัพย์ และหมวดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 10  ตามประกาศนี้ 

(1) อายุของสมาชิก  ให้นับเป็นปี โดยน า พ.ศ. ปัจจุบัน ลบ พ.ศ. เกิด     
(2) สมาชิกที่เกษียณอายุ  หมายถึง  สมาชิกที่เกษียณอายุการท างานตามเงื่อนไขที่หนว่ยงานต้นสังกัด 

ก าหนดให้เกษียณอายุ ทั้งนี้ ใหห้มายรวมถึงสมาชิกที่ออกจากหนว่ยงานต้นสังกัดก่อนเกษียณอายุ และมีอายุตั้งแต่ 60 ป ี
(3) ปีบัญชีสหกรณ์ หมายถึง รอบปีบญัชี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม ส้ินสุดวนัที่ 30  กันยายน ของทกุปี   
(4) การนับจ านวนปีในการฝากครบ 7 ปี ให้นับเป็นปี  เช่น  เปิดบญัชวีันที่  1 ต.ค. 2560  วันครบรอบ 7 ปี 

นับจากวันเปิดบัญชี คือ วนัที่  1 ต.ค. 2567  
 ข้อ 11  กรณีที่ประกาศนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้   หรอืไม่เป็นไปตามที่ก าหนด   ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนนิการ  และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศนี้ หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง   
ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด  
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิกที่อายุตั้งแต่ 54 ปีขึน้ไป จ านวนหนึง่ และบางท่านเกษียณอายุ หรือออกจาก 
หน่วยงานต้นสงักัดไปแลว้  เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการเปิดบญัชี และได้รับประโยชน์สูงสุดในวัยที่เกษียณอายุ 
คณะกรรมการด าเนนิการมีมตกิ าหนดแนวปฏิบัติส าหรับสมาชิกทีส่่งเงนิค่าหุน้รายเดือนมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 60 งวดเดือน   และ                
มีอายุตั้งแต่ 54 ปีขึ้นไป(ในปี 2561)  ดังนี้  

1.  สมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต่  54  ปีขึ้นไป หากเปิดบัญชเีงนิฝากตามประกาศนี้  ภายในวันศุกร์ที่ 28 ธนัวาคม 2561   
และเมื่อเกษียณอายุแล้ว  ประสงค์จะถอนเงินฝากก่อนฝากครบก าหนด 7 ปี นับจากวันเปิดบัญชี  ให้สิทธิถอนได้ตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในข้อ 5(3)(3.2) โดยอนุโลม และหากประสงค์จะปิดบัญชกี่อนเงินฝากครบก าหนด 7 ปี  นบัจากวันเปิดบัญชี  ให้ปิดบญัชีได้ 
โดยไม่ต้องจา่ยค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขในข้อ 5(4)(4.2) โดยอนุโลม 

2.  สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่เกษียณอายุไปแลว้  หากเปิดบัญชีเงินฝากตามประกาศนี้  และประสงค ์
จะถอนเงนิฝากก่อนฝากครบก าหนด 7 ปี นับจากวันเปิดบัญชี  ใหส้ิทธิถอนได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 5(3)(3.2) โดยอนโุลม 
และหากประสงค์จะปิดบัญชกี่อนเงินฝากครบก าหนด 7 ปี  นบัจากวันเปิดบัญชี  ให้ปิดบญัชีได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 
ตามเงื่อนไขในข้อ 5(4)(4.2) โดยอนุโลม  
                               ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 
                                                                                                                                                                                        
 

 

(นายนิรันดร์  จินดานาค) 
ประธานกรรมการ 

                                                สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


