
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที่  20/2562 

เรื่อง  โครงการ “ออมเงิน ออมทรัพย์ กับเงินปันผล” (23rd wusaving)  
.......……………………………… 

 
 ด้วยสหกรณฯ์  ตระหนักถึงการออมเงิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นไปตาม อุดมการณ์สหกรณ์ คือ  

“ความเช่ือร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณจ์ะน าไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและ

สันติสุขในสังคม”  ประกอบกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากดั ครบรอบ 23 ปี (วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็น 

วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ)  และจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจ าปี 2561 (วันท่ี 13  ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป) สหกรณ์ฯ  

จัดโครงการฯ เพื่อให้สมาชิกน าเงนิปันผลฯ ออมต่อเนื่องกับสหกรณฯ์  ให้สมาชิกมีความมั่นคงในชีวิต   เพื่อให้สมาชิกน าเงินเฉลี่ยคืน 

ที่ได้รับ ช าระหนี้เพื่อลดหนี้ของสมาชิก  และเพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานประจ าป ี2562 ตามพันธกิจต่าง ๆ  
คณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งท่ี  2/2562 เมื่อวันท่ี   7  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบโครงการ “ออมเงิน  
ออมทรัพย์ กับเงินปันผล” (23rd wusaving)  โดยก าหนดรปูแบบการออม รายละเอียดดังนี้  
 

   1.  ก าหนด  3  กิจกรรม ดังน้ี 
กิจกรรม รายละเอียด 

กิจกรรมท่ี 1 

 

สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมท่ี 1 ตามเงื่อนไขที่ก าหนด  จะได้รับ 

                               
-  ออมเงินฝาก      

(1) ออมทรัพย์วันเกิด 
 (เฉพาะสมาชิกท่ีมีบัญชีเงินฝากเท่าน้ัน)  

(2) ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ 
  (เฉพาะสมาชิกเท่าน้ัน) 

  ฝากเงิน 15,000 บาท เท่าน้ัน 
 
  ฝากเงิน 15,000 บาทขึ้นไป หรือ เปิดบัญชี 5,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน   
  100,000 บาท  

(3) ออมทรัพย์พิเศษ หรือทวีทรัพย์  
  (สมาชิกและสมาชิกสมทบ) 

  เปิดบัญชีหรือฝากเงิน  25,000 บาทขึ้นไป 

กิจกรรมที่ 2 

 

สมาชิกที่เข้าร่วมกจิกรรมที่ 2 ตามเงื่อนไขที่ก าหนด  

จะได้รับสมนาคุณเงินฝาก 0.75% ของเงินฝาก และสูงสุดไม่เกิน  500 บาท 
 

-  ออมเงินฝาก    
ประเภทออมทรัพย ์หรือ ออมทรัพย์พิเศษ  
หรือทวีทรัพย์ 

 

- เปิดบัญชหีรือฝากเงินตั้งแต่  5,000  บาทขึ้นไป  

 

- ใหส้ิทธิ 1 คร้ัง/คน/บัญชี 

กิจกรรมท่ี 3 
สมัครสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  ตามเงื่อนไขที่ก าหนด จะได้รับ  

         
  (รายละเอยีดแตล่ะกิจกรรมการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)  
 
 

แฟลชไดร์ฟ (USB) โดยให้สิทธิรับ 1 อัน/คน เท่าน้ัน 

กระเป๋าใส่สมุดบัญชี (book bank)  โดยให้สิทธิรับ 1 เล่ม/คน เท่าน้ัน 
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 2.   ผู้มีสิทธิเขา้ร่วมโครงการฯ คือ สมาชิกและสมาชิกสมทบ(อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)  และมีสิทธิเข้าร่วม 
ได้ทั้ง 3 กิจกรรม แตเ่ป็นไปตามเงือ่นไขท่ีก าหนดในแต่ละกิจกรรม  
 3.  เนื่องจากของท่ีระลึกมีจ านวนจ ากัด(แฟลชไดร์ฟ (USB) 150  อัน และกระเป๋าใส่สมุดบัญชี 36 เล่ม)                       
กรณีที่ของท่ีระลึกหมด สหกรณ์ฯ มีสิทธิยกเลิกโครงการฯ หรือยกเลิกบางกิจกรรมได้ แต่หากสหกรณ์ฯ ยังไม่ประกาศฯ                   
ยกเลิกโครงการฯ  และสมาชิกประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่รับของท่ีระลึก ก็ย่อมท าได้ 
              4. กรณีที่ประกาศนี้มไิด้ก าหนดข้อความเรื่องใดไวห้รือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  ให้เป็นดลุยพินิจของประธานกรรมการ  
และในกรณีมีปญัหาหรือข้อขัดแยง้ใดในการด าเนินการตามประกาศฯ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉัยช้ีขาด และ
การวินิจฉัยช้ีขาดดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
     สหกรณฯ์ จึงขอเชิญชวนสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน ร่วมโครงการ “ออมเงิน ออมทรัพย์ กับเงินปันผล”         
(23rd wusaving) ต้ังแต่วันที่  13  ธันวาคม  2561  สิ้นสุดวันที่  1  กุมภาพันธ์  2562 (เวลารับ – จ่ายเงิน  9.00 - 12.00 น. 
และเวลา 13.00 – 15.00 น.) ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ อาคารไทยบรุี  มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์  โทร. 3172-3, 3180, 3115 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

(นายนิรันดร์  จินดานาค) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
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                                                                                                                                                 เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 
 

 
 
 

รายการ ผู้ฝาก เง่ือนไข 
- ออมเงินฝาก รับ แฟลชไดร์ฟ (USB)  โดยให้สิทธิรับ 1 อัน/คน เท่าน้ัน 

(1) ออมทรัพย์วันเกิด 
(อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี) 

สมาชิกที่มีบัญชี - ฝากเงิน  15,000 บาทเท่านั้น  
 

- ให้สิทธิ 1 ครั้ง/บัญชี 
(2) ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ 

(อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี) 
(2.1) สมาชิกที่มีบัญชี - ฝากเงินตั้งแต่  15,000 บาท ข้ึนไป  

- ให้สิทธิ 1 คร้ัง/บัญชี 
  (2.2) สมาชิกที่ไม่มีบัญช ี - เปิดบัญชขีั้นต่ า 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000  บาท  

- ให้สิทธิ 1 คร้ัง/บัญชี 
(เง่ือนไขการเปิดบญัชีให้เป็นไปตามประกาศฯ  
เรื่อง โครงการ “ออมทรัพยเ์กษียณสุขใจ”)   

(3) ออมทรัพย์พิเศษ หรือ 
ทวีทรัพย์ 

สมาชิกและ 
สมาชิกสมทบ 

- เปิดบัญชี/ฝากเงินตั้งแต่  25,000 บาท ข้ึนไป  

เงื่อนไขการฝากออมทรัพย์พิเศษหรือทวีทรัพย์ 
(ก) บัญชีที่เปดิเพ่ือองค์กร หรือหน่วยงาน  ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ   
(ข) นับจากวันที่ฝากเงนิจะต้องเป็นสมาชิกต่อเนื่อง และฝากเงินจ านวนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในบัญชีดังกล่าว จนถึงวันที่ 1 ก.พ. 63    

หากเบิกถอนบัญชีในระหว่างนั้น จะต้องคงเหลือเงินในบัญชีไว้ตามยอดเงินฝากที่เข้าร่วมโครงการฯ และเงื่อนไขการถอนเงินอื่น ๆ  
ให้เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศฯ เกี่ยวกับเงินฝากประเภทนั้น ๆ ก าหนด  

(ค) สมาชิกท่านใด แจ้งความประสงค์โอนเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ประจ าปี 2561  เข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ  หากประสงค์จะ
เข้าร่วมโครงการฯ  ให้ท าบันทึกกับสหกรณ์ฯ (ภายในเวลาที่ก าหนด) และได้สิทธิตามที่ก าหนด  โดยไม่ต้องถอนเงินเพ่ือฝากใหม่  และกรณีได้รับ
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนฯ น้อยกว่าจ านวนเงินที่จะเข้าร่วมโครงการฯ   ให้สิทธิฝากเงินเพ่ิมให้ครบตามจ านวนที่ก าหนด 

!!!   กรณีถอนเงินจากบญัชีออมทรัพย์พิเศษ/ทวีทรัพย์ของตนเอง  เพือ่ฝากอีกบญัชีของตนเอง  และกรณีถอนเงินบญัชีตนเองเพือ่ฝากบญัชี
บคุคลอื่นทีเ่ก่ียวเนือ่งทางครอบครัว  เช่น  บิดา มารดา คู่สมรส  บตุร พีน่อ้งร่วมสายเลือดเดียวกนั  ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ดงักล่าว 
เวน้แต่ การถอนเงินจากบญัชีหน่ึง  เพือ่ฝากบญัชีออมทรัพย์วนัเกิด และหรือออมทรัพย์เกษียณสขุใจ ใหสิ้ทธิด าเนินการไดฯ้ 
 
 

 

เง่ือนไขกรณีรว่มกิจกรรมที ่1  
 

สมาชกิมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งตาม (1),(2) และ (3) แต่มีสทิธไิด้รับของท่ีระลึก  1 อัน/คน เท่านั้น   
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1   
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รายการ ผู้ฝาก เง่ือนไข 
ออมเงินฝาก   
ประเภทออมทรัพย ์หรือ 
ออมทรัพยพิ์เศษ หรือ 
ทวีทรัพย์ 

สมาชิกและ 
สมาชิกสมทบ 

- เปิดบัญชหีรือฝากเงินตั้งแต่  5,000  บาทขึ้นไป   
และสูงสุดไม่เกินเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนท่ีได้รบั  
- สมาชิกที่ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนน้อยกว่า 5,000 บาท 
หรือไมไ่ดร้ับเงินปันผลและเงินเฉลีย่คืน  ให้สิทธิร่วมสูงสุดไม่เกิน 
5,000  บาท  
- รับสมนาคณุเงินฝาก 0.75% ของเงินฝาก และสูงสุดไม่เกิน  
500  บาท  
 

- ให้สิทธิ 1 ครั้ง/บัญชี/คน 
เงื่อนไขการฝากออมทรัพย์  หรือออมทรัพย์พิเศษ  หรือทวีทรัพย์ 
(ก)   บัญชีที่เปิดเพ่ือองค์กร หรือหน่วยงาน  ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ   
(ข)   นับจากวันที่ฝากเงินจะต้องเป็นสมาชิกต่อเนื่อง และฝากเงินจ านวนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในบัญชีดังกล่าว จนถึงวันที่ 1 ก.พ. 63    
หากเบิกถอนบัญชีในระหว่างนั้น จะต้องคงเหลือเงินในบัญชีไว้ตามยอดเงินฝาก(จ านวนเงินที่ฝาก+ค่าสมนาคุณ) ที่เข้าร่วมโครงการฯ และเงื่อนไข            
การถอนเงินอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศฯ เกี่ยวกับเงินฝากประเภทนั้น ๆ ก าหนด  
(ค)   สมาชิกท่านใด แจ้งความประสงค์ โอนเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ประจ าปี 2561  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือทวีทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ  
หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ  ให้ท าบันทึกกับสหกรณ์ฯ (ภายในเวลาที่ก าหนด) และได้สิทธิตามที่ก าหนด  โดยไม่ต้องถอนเงินเพ่ือฝากใหม่  และ
กรณีได้รับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนฯ น้อยกว่าจ านวนเงินที่จะเข้าร่วมโครงการฯ   ให้สิทธิฝากเงินเพ่ิมให้ครบตามจ านวนที่ก าหนด   
     กรณีที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมในกิจกรรมที่ 1(ฝากออมทรัพย์พิเศษหรือทวีทรัพย์)  ไปแล้ว ให้ใช้สิทธิเขียนเพ่ิมได้เฉพาะส่วนที่เหลือ และมีสิทธิ
ฝากเพ่ิมได้ไม่เกินเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคนืประจ าปี 2561 ที่ได้รับ)   
(ง)   กรณีที่สมาชิกขอลาออกหรือขาดสมาชิกภาพก่อนวันที่ 1 ก.พ. 63  ให้จ่ายค่าธรรมเนียมให้สหกรณ์ฯ เท่ากับค่าสมนาคุณที่ได้รับ 
(จ)   สมาชิกท่านใด ใช้สิทธิตามกิจกรรมที่ 2 หากประสงค์จะฝากเงินออมทรัพย์เกษียณสุขใจ(ข้อ 5(2)(2.2)(2.2.1) แห่งประกาศฯ เร่ือง โครงการ 
“ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ”) ให้ใช้สิทธิเฉพาะเงินส่วนต่างที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น 

!!!   กรณีถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของตนเอง  เพือ่ฝากอีกบญัชีของตนเอง  และกรณีถอนเงินบญัชีตนเองเพือ่ฝากบญัชีบคุคลอื่นที่
เก่ียวเนือ่งทางครอบครัว  เช่น  บิดา มารดา คู่สมรส  บตุร พีน่อ้งร่วมสายเลือดเดียวกนั  ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ดงักล่าว  เวน้แต่ 
กรณีถอนเงินจากบญัชีทีไ่ดร้ับเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนฯ  เพือ่ฝากบญัชีออมทรัพย์พิเศษ หรือทวีทรัพย์ ใหสิ้ทธิด าเนินการไดฯ้ แต่ใหสิ้ทธิถอน
เท่ากบัจ านวนเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนทีไ่ดร้ับเท่านัน้ 
 

 
 
 
 

รายการ เง่ือนไข 
- สมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม่ รับกระเป๋าใส่สมุดบัญชี (book bank) โดยให้สิทธิรับ 1 เล่ม/คน เท่าน้ัน 

 

(1) 
 

สมัครสมาชิกใหม ่
 

- ส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 5% ของเงินไดร้ายเดือน 
 

(2) 
 

สมัครสมาชิกสมทบใหม ่
 

- ส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 1,000 บาท  

กิจกรรมที่ 2   

กิจกรรมที่ 3   
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