
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที่  22/2563 

เรื่อง  โครงการ “Anniversary 24th สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด”   
.......……………………………… 

 
   ด้วยวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ  และสหกรณ์ฯ ครบรอบ 24 ปี  
สหกรณ์ฯ เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมการออม  และเพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว   และเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนงานตามพันธกิจ พันธกิจที่ 3 : การบริหารจัดการด้านการออม  แผนงานที่ 1 : การส่งเสริมการออม  
คณะกรรมการด าเนนิการฯ ชุดที ่23  ในการประชุมครัง้ที่  2/2563  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  มีนโยบาย              
จัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  และอนุมัตจัิดซ้ือของที่ระลกึ(ร่มพับ)  และเพื่อด าเนนิงานตามแผนงาน คณะกรรมการ-
ด าเนินการ  ชุดที่  24  ในการประชุมครั้งที่  3/2563  เม่ือวนัที่ 26  ธันวาคม  พ.ศ.  2562  มีมติเห็นชอบก าหนดจัดโครงการ 
“Anniversary 24th สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด”  โดยก าหนดรูปแบบการออม รายละเอยีดดังนี ้

1. ผู้มีสิทธิเขา้ร่วมโครงการฯ  
(1.1) สมาชิก 
(1.2) สมาชิกสมทบท่ีเป็นลูกจ้างช่ัวคราวของมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 2 

2. รูปแบบการออม 
 

กิจกรรม การด าเนินกิจกรรม รับของที่ระลึก 
กิจกรรมท่ี 1 เปิดหรือฝากเงิน   เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง   ตั้งแต่วันที่  3 – 7  กุมภาพันธ์  2563  
(1.1) เปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณสุขใจ 
        (สมาชิก) 
 

เปิดบัญชีเกษียณสุขใจตั้งแต่ 2,000 -  100,000 บาท  
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี 
(1) สมาชิกที่กู้เงิน และเงินฝากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่เงินกู้นั้น ๆ ก าหนด หรือ 
(2) สมาชิกที่อายุไม่เกิน 45 ป ีและส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกวา่ 60 
งวดเดือน หรือ 
(3) สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปขีึ้นไป 

    
 
 
 
     รับของที่ระลึก 
         (ร่มพับ)  
      คนละ 1 คัน (1.2) ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์เกษียณสุขใจ 

       (สมาชิก) 
ฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์เกษียณสุขใจตั้งแต่  2,000 – 100,000  บาท  

(1.3) ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์/ 
       ออมทรัพย์พิเศษ/ทวีทรัพย์ 
       (สมาชิกและสมาชิกสมทบ) 

ฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ หรือทวีทรัพย์ 
ตั้งแต่  3,500  บาทขึ้นไป  
    ตอ้งคงจ ำนวนเงินฝำกท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรฯ ในบญัชีดังกล่ำว 

จนถึงวนัท่ี 1 ก.พ. 64   หำกเบิกถอนบญัชีในระหวำ่งนัน้ จะตอ้ง

คงเหลือเงินในบญัชีไวต้ำมยอดเงินฝำกท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรฯ  

เวน้แต่ กำรขำดสมำชิกภำพ 

   เง่ือนไขกำรถอนเงินอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ/ประกำศฯ 

เกี่ยวกบัเงินฝำกประเภทนัน้ ๆ ก ำหนด 
เง่ือนไขอื่น ๆ 
1. เน่ืองจากของที่ระลึก(ร่มพับ) มีจ านวน  150  คัน กรณีท่ีของที่ระลึกหมด  สหกรณ์ฯ มีสิทธิยกเลิกกิจกรรม 
2. ไม่ให้สิทธิโอนเงินจากบัญชีอื่นของตนเอง และหรือครอบครัว (บุตร คู่สมรส บิดา มารดา พี่ น้อง) เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากตามข้างต้น   
ตามตารางข้างต้นที่เกี่ยวกับออมทรัพย์เกษียณสุขใจ กิจกรรมที่ 1 ข้อ (1.2)  ด าเนินการโดยอาศัยอ านาจขอ้ 5(2)(2.3) แห่งประกาศฯ ที ่9/2562  
เร่ือง โครงการ “ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ” และเง่ือนไขการถอนเงินและการปิดบัญชีเป็นตามที่ประกาศฯ ก าหนด 
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กิจกรรม การด าเนินกิจกรรม รับสมนาคุณ 
กิจกรรมท่ี 2  เปิดบัญชีออมทรัพย์วันเกิด(อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี)  ตั้งแต่วันที่  11 – 28  กุมภาพันธ์  2563 
                  (สมาชิก) 
เปิดบัญชีออมทรัพย์วันเกิด 
 

สมาชิกที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วันเกิด  โดยรวมถึงสมาชิกที่
มีอายุสมาชิกไม่ครบ 6 เดือน และยังไม่ถึงเดือนเกิด หรือสมาชิก 
ท่ีเดือนเกิดผ่านมาแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดบัญชี  ให้เปิดบัญชี 
จ านวน 524 บาท   

สมทบสวัสดิการ 
วันเกิด 524 บาท 
(เข้าบัญชีเงินฝาก) 

ตามตารางข้างต้นการเปิดบัญชีออมทรพัย์วันเกิด  ด าเนินการโดยอาศัยอ านาจข้อ 6 แห่งประกาศฯ ที ่ 1/2563 เร่ือง โครงการ “ออมทรัพย์วันเกิด”  
และเง่ือนไขการถอนเงินและการปิดบัญชีเป็นตามที่ประกาศฯ ก าหนด 

 
3. กรณีที่ประกาศนี้มไิด้ก าหนดข้อความเรื่องใดไวห้รือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  ให้เป็นดลุยพินิจของ 

ประธานกรรมการ  และในกรณีมปีัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศฯ ให้คณะกรรมการด าเนินการ 
มีอ านาจในการวินิจฉัยช้ีขาด และการวินิจฉัยช้ีขาดดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
     สหกรณฯ์ จึงขอเชิญชวนสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน ร่วมโครงการ “Anniversary 24th สหกรณ์ออมทรัพย-์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด”  ดังนี้   

(1) กิจกรรมที่  1  เร่ิมวันจันทร์ที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  -  วันศุกร์ที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563   
        (2) กิจกรรมที่  2  เร่ิมวันอังคารที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  -  วันศุกร์ที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563                    
เวลารับ – จ่ายเงิน  9.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ ส านักงานสหกรณฯ์ อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัย- 
วลัยลักษณ์  โทร. 3172-3, 3180, 3115 
 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ)์ 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 
 


