
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที่  88/2562 

เรื่อง  โครงการ “วันออมแห่งชาติ”   
.......……………………………… 

 
 ตามทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติ  เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2541  ก าหนดใหว้ันที่ 31  ตุลาคมของทุกปเีป็น “วันออม
แห่งชาติ”  เพื่อส่งเสริมใหค้นไทยมีนิสัยรักการออม  รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนกัถึงความส าคัญและประโยชน์ของการออม   
การเก็บเงนิ เป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้สมาชิกรู้จักประหยัดและอดออม และอยากออมเงนิ  เพื่อไว้ใช้จ่ายยามเจ็บป่วย และเป็น
ต้นทุนส าหรับบั้นปลายชีวิต  ให้สมาชิกเห็นความส าคัญของการวางแผนและการจัดการทางการเงนิ ถือเปน็ทักษะชวีิตที่ส าคัญย่ิง 
เพราะในทุกๆ กิจกรรมในชีวิต มักมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ การเรียนรู้เรือ่งเงินๆ ทองๆ อย่างถูกต้อง ไม่ใช่เปน็ไปเพื่อการ
สร้างความม่ังคัง่ ร่ ารวย แตเ่ป็นไปเพื่อการสร้างความสุขและความสมดุลในชีวิต  และเพือ่ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ์  สหกรณ์ฯ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการออมเงนิ จึงก าหนดแผนงานตามพันธกิจ พันธกิจที่ 3 : การบริหารจัดการด้านการออม  แผนงานที่ 1 : การส่งเสริม              
การออม  กลยุทธ์ : การจัดกิจกรรมวันออมแหง่ชาติ คณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครัง้ที่  12/2562  เมื่อวันที่ 26    
กนัยายน พ.ศ.  2562  มีมติเห็นชอบก าหนดจัดโครงการ “วันออมแห่งชาติ” โดยก าหนดรูปแบบการออม รายละเอยีดดังนี ้
 

กิจกรรม การด าเนินกิจกรรม รับสมนาคุณ 
กิจกรรมท่ี 1 เปิดและหรือฝากออมทรัพย์วันเกิด  (อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี)  
(1.1) เปิดบัญชีออมทรัพย์วันเกิด 
 

สมาชิกที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วันเกิด  โดยรวมถึงสมาชิก
ท่ีมีอายุสมาชิกไม่ครบ 6 เดือน และยังไม่ถึงเดือนเกิด หรือสมาชิก 
ท่ีเดือนเกิดผ่านมาแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดบัญชี  ให้เปิดบัญชี 
จ านวน 423 บาท   

สมทบสวัสดิการ 
วันเกิด 423 บาท 
(เข้าบัญชีเงินฝาก) 

(1.2) ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์วันเกิด 
 

ฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์วันเกิด ตั้งแต่  2,000 – 50,000  บาท  
ได้สิทธิคนละ 1 ครั้ง 

รับสมนาคุณ 1%  
ของเงินฝาก 

กิจกรรมท่ี 2 เปิดหรือฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ(อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี)  เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง  
(2.1) เปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณสุขใจ* 
 

เปิดบัญชีเกษียณสุขใจตั้งแต่ 2,000 -  50,000 บาท  
(สมาชิกที่อายุไม่เกิน 45 ปี และส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 งวด  
หรือ สมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป) 

รับสมนาคุณ 1%  
ของเงินฝาก 

 * กรณีเปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณสุขใจ 40 คนแรก แจกแฟลชไดร์ฟ  
40 รางวัล  

(2.2) ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์เกษียณสุขใจ 
 

ฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์เกษียณสุขใจตั้งแต่  2,000 – 50,000  บาท 
ได้สิทธิคนละ 1 ครั้ง 

รับสมนาคุณ 1%  
ของเงินฝาก 
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กิจกรรมท่ี 3 หักเงินได้ ณ ที่จ่าย เข้าบัญชีออมทรัพย์วันเกิดหรือออมทรัพย์เกษียณสุขใจ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
                 (เฉพาะสมาชิกที่ไม่ได้แจ้งหัก ณ ท่ีจ่ายไว้ หรือสมาชิกที่ไม่ได้แจ้งหักผ่านเงินฝากไว้เท่าน้ัน) 
(3.1) หักเงินได้ ณ ที่จ่าย เข้าบัญชี 
ออมทรัพย์วันเกิด 
 

แจ้งความประสงค์หักเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์- 
วันเกิด ตั้งแต่ 500 – 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน    

**รับสมนาคุณ 1% 
ของเงินฝากรวม  
6 เดือน  

(3.2) หักเงินได้ ณ ที่จ่าย เข้าบัญชี 
ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ 
 

แจ้งความประสงค์หักเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
เกษียณสุขใจ  ตั้งแต่ 500 – 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน    

**รับสมนาคุณ 1% 
ของเงินฝากรวม  
6 เดือน  

 

** สหกรณ์ฯ จะโอนค่าสมนาคุณเข้าบัญชีเงินฝาก เมื่อฝากครบ 6 เดือน 
โดยจะโอนภายในวันท าการสุดท้ายของงวดที่ 6 

เง่ือนไขอื่น ๆ 
1. สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการตามข้อ (1.2),(2.1), และ (2.2)  นับจากวันท่ีฝากเงินจะต้องเป็นสมาชิกต่อเน่ือง และคงเงินฝากตามจ านวนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ(จ านวนเงินท่ีฝาก+ค่าสมนาคุณ) ไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีขาดสมาชิกภาพ ให้จ่ายค่าธรรมเนียมให้สหกรณ์ฯ เท่ากับค่าสมนาคุณ 
ที่ได้รับ เว้นแต่ กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ 
2. สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการตามข้อ (3.1) และ (3.2)  กรณีขาดสมาชิกภาพ หรือขอยกเลิกการหักเงินได้ฯ  หรือหักเงินได้ฯ ไม่ผ่านก่อนครบ
ก าหนด 6 เดือน สหกรณ์ฯ จะไม่โอนค่าสมนาคุณให้ 
3. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมได้ท้ัง 3 กิจกรรม แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละข้อ  
4. ไม่ให้สิทธิโอนเงินจากบัญชีอื่นของตนเอง และหรือครอบครัว (บุตร คู่สมรส บิดา มารดา พี่ น้อง) เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากตามข้างต้น  เว้นแต่ 
กรณีโอนเพื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณสุขใจเท่านั้น  
ตามตารางข้างต้นที่เกี่ยวกับออมทรัพยว์นัเกิด ด าเนินการโดยอาศัยอ านาจข้อ 8(1)(1.4) ,ข้อ 8(2)(2.2) และข้อ 8(2)(2.4) แห่งประกาศฯ ที่ 1/2562  
เร่ือง โครงการ “ออมทรัพยว์ันเกิด”  
ตามตารางข้างต้นที่เกี่ยวกับออมทรัพย์เกษียณสุขใจ  ด าเนินการโดยอาศัยอ านาจข้อ 5(2)(2.1) และ ข้อ 5(2)(2.3) แห่งประกาศฯ ที่ 9/2562  
เร่ือง โครงการ “ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ” 

*** เง่ือนไข ถอนเงิน และการปิดบัญชีให้เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง โครงการ “ออมทรัพย์วันเกิด”และ 
ประกาศฯ เรื่อง โครงการ “ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ” แล้วแต่กรณี 

 
              4. กรณีที่ประกาศนี้มไิด้ก าหนดข้อความเรื่องใดไวห้รือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  ให้เป็นดลุยพินิจของประธานกรรมการ  
และในกรณีมีปญัหาหรือข้อขัดแยง้ใดในการด าเนินการตามประกาศฯ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉัยช้ีขาด และ
การวินิจฉัยช้ีขาดดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
     สหกรณฯ์ จึงขอเชิญชวนสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน ร่วมโครงการ “วันออมแห่งชาติ”  วันพุธที่  30  ตุลาคม  
พ.ศ. 2562  และ  วันศุกร์ที่  1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 (เวลารับ – จ่ายเงิน  9.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 – 15.00 น.) 
ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์  โทร. 3172-3, 3180, 3115 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท  กติติวุฒิศักดิ์) 
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

 


