ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ที่ 8/2564
เรื่อง โครงการ “วันออมแห่งชาติ”
.......………………………………
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กาหนดให้วนั ที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ”
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการออม การเก็บเงิน
เป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้สมาชิกรู้จักประหยัดและอดออม และอยากออมเงิน เพือ่ ไว้ใช้จ่ายยามเจ็บป่วย และเป็นต้นทุนสาหรับ
บั้นปลายชีวิต ให้สมาชิกเห็นความสาคัญของการวางแผนและการจัดการทางการเงิน ถือเป็นทักษะชีวิตที่สาคัญยิ่ง เพราะในทุก ๆ
กิจกรรมในชีวิต มักมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ การเรียนรู้เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ อย่างถูกต้อง ไม่ใช่เป็นไปเพือ่ การสร้างความมั่งคัง่
ร่ารวย แต่เป็นไปเพื่อการสร้างความสุขและความสมดุลในชีวิต และเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดา
สมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ สหกรณ์ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการออมเงิน จึง
กาหนดแผนงานตามพันธกิจ พันธกิจที่ 3 : การบริหารจัดการด้านการออม แผนงานที่ 1 : การส่งเสริมการออม กลยุทธ์ : การจัด
กิจกรรมวันออมแห่งชาติ คณะกรรมการดาเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 มีมติ
เห็นชอบกาหนดจัดโครงการ “วันออมแห่งชาติ” โดยกาหนดรูปแบบการออม รายละเอียดดังนี้
1. กาหนดรูปแบบการออม รายละเอียดดังนี้
กิจกรรม

การดาเนินกิจกรรม

รับสมนาคุณ/
บัตรชิงโชค

กิจกรรมที่ 1 สมัครสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ(เฉพาะลูกจ้างชั่วคราว)
สมัครสมาชิกหรือสมาชิกสมทบใหม่

สมัครสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ(เฉพาะลูกจ้างชั่วคราว)

รับสมนาคุณ 50 บาท
(เข้าบัญชีออมทรัพย์ทวั่ ไป)

และ
รับบัตรชิงโชค
กิจกรรมที่ 2 เปิดบัญชีฝากออมทรัพย์วันเกิด (อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี)
เปิดบัญชีออมทรัพย์วันเกิด*
สมาชิกที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วันเกิด โดยรวมถึงสมาชิกที่
มีอายุสมาชิกไม่ครบ 6 เดือน และยังไม่ถึงเดือนเกิด หรือสมาชิกที่เดือน
เกิดผ่านมาแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดบัญชี ให้เปิดบัญชีจานวน 524 บาท
กิจกรรมที่ 3 เปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณสุขใจ(อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี)
เปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณสุขใจ**
เปิดบัญชีเกษียณสุขใจตั้งแต่ 2,000 - 100,000 บาท
(สมาชิกที่อายุไม่เกิน 45 ปี และส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 งวด
หรือ สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป หรือสมาชิกที่กู้เงิน และเงินฝาก
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เงินกู้นั้น ๆ กาหนด)
กิจกรรมที่ 4 ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ หรือเกษียณสุขใจ
สมาชิกและสมาชิกสมทบฝากเงินบัญชี
(1) ฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์
ออมทรัพย์ทั่วไป ออมทรัพย์พิเศษ
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป หรือ
ทวีทรัพย์ หรือเกษียณสุขใจ
(2) ฝากเงินในบัญชีเกษียณสุขใจตั้งแต่ 5,000 - 100,000 บาท

สมทบสวัสดิการ
วันเกิด 524 บาท
(เข้าบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์วนั เกิด)

รับบัตรชิงโชค

รับบัตรชิงโชค

ได้สิทธิคนละ 1 ครั้ง โดยเลือกฝากอย่างใดอย่างหนึ่ง
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กิจกรรม

การดาเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ 5 เข้าร่วมโครงการ “Happy life saving”
- ออมหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ของเงินเดือน กรณีเงินเดือน 40,000
แจ้งความจานงการออมหุ้นและเงินฝาก
บาท ถือหุ้นขั้นต่า 2,000 บาทได้
รายเดือน โดยหักจากเงินได้ ณ ที่จ่าย
อย่างน้อยร้อยละ 8 ของเงินเดือน ตลอด - ออมเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์วันเกิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน และขั้นต่าไม่น้อยกว่า 200 บาท
ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ
- การออมหุ้นและเงินฝากรวมกันจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของ
เงินเดือน
- เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามโครงการ “Happy life saving” กาหนด
เงื่อนไขอื่น ๆ ของกิจกรรมที่ 1, 3, 4 และ 5

รับสมนาคุณ/
บัตรชิงโชค
รับสมนาคุณ 50 บาท
(เข้าบัญชีออมทรัพย์ทวั่ ไป
หรือออมทรัพย์พิเศษ)

และ
รับบัตรชิงโชค

(1) สมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่สมัครใหม่ กิจกรรมที่ 1 ต้องเป็นสมาชิกต่อเนื่องถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 นับจากวันที่เข้าร่วมโครงการฯ กรณีเปลี่ยนสถานภาพ
สมาชิก/สมาชิกสมทบ ก็ให้ถือว่ายังคงเป็นสมาชิก
(2) การเข้าร่วมโครงการตามกิจกรรมที่ 3 และ กิจกรรมที่ 4 ต้องเป็นสมาชิกต่อเนื่อง และคงเงินฝากตามจานวนที่เข้าร่วมโครงการฯ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64
นับจากวันที่เข้าร่วมโครงการฯ
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1, 3 และ 4 และขาดสมาชิกภาพก่อนวันที่ 31 พ.ค. 64 ให้จ่ายค่าธรรมเนียมให้สหกรณ์ฯ เท่ากับค่าสมนาคุณ+เงินรางวัล ที่ได้รบั
เว้นแต่ กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
(4) สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ “Happy life saving” (กิจกรรมที่ 5) ขอยกเลิกการหักเงินได้ฯ หรือหักเงินได้ฯ ไม่ผ่าน และหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
โครงการ “Happy life saving” กาหนด ก่อนครบกาหนด 6 เดือน ให้จ่ายค่าธรรมเนียมให้สหกรณ์ฯ เท่ากับค่าสมนาคุณ+ เงินรางวัล ที่ได้รับ
(5) มีสิทธิเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม แต่มีสทิ ธิได้บัตรชิงโชคสูงสุดไม่เกิน 2 ใบ
(6) ไม่ให้สิทธิโอนเงินจากบัญชีอื่นของตนเอง และหรือครอบครัว (บุตร คู่สมรส บิดา มารดา พี่ น้อง) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 และกิจกรรที่ 4
*ตามตารางข้างต้นที่เกีย่ วกับออมทรัพย์วันเกิด ดาเนินการโดยอาศัยอานาจข้อ 8(1)(1.4) แห่งประกาศฯ ที่ 32/2563 เรื่อง โครงการ “ออมทรัพย์วันเกิด”
**ตามตารางข้างต้นที่เกี่ยวกับออมทรัพย์เกษียณสุขใจ ดาเนินการโดยอาศัยอานาจข้อ 5(2)(2.1) และ ข้อ 5(2)(2.3) แห่งประกาศฯ ที่ 33/2563
เรื่อง โครงการ “ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ”

*** เงื่อนไขการถอนเงิน และการปิดบัญชีให้เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง โครงการ “ออมทรัพย์วันเกิด” และ
ประกาศฯ เรื่อง โครงการ “ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ” แล้วแต่กรณี

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรางวัลกาหนดดังนี้
(1) สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ 1, 3, 4 และ 5 จะต้องเป็นสมาชิกต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64
(2) กรณีที่สมาชิกไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในแต่ละกิจกรรม หรือลาออกจากสหกรณ์ฯ หรือ
ขาดสมาชิกภาพก่อนวันจับบัตรชิงโชคไม่มีสิทธิรับรางวัลใด ๆ
(3) จานวนเงินรางวัล เป็นเงิน 6,500 บาท
รางวัลที่
จานวน
จานวนรางวัล
1
เงินรางวัลละ 3,000 บาท
1 รางวัล
2
เงินรางวัลละ 500 บาท
7 รางวัล
สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิที่จะให้รับคนละ 1 รางวัลเท่านัน้ โดยให้สิทธิรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
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3. กรณีที่ประกาศนี้มิได้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้หรือไม่เป็นไปตามที่กาหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการ และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการดาเนินการตามประกาศฯ ให้คณะกรรมการดาเนินการ
มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และการวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด
สหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน ร่วมโครงการ “วันออมแห่งชาติ” ตั้งแต่วันจันทร์ที่
26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (เวลารับ – จ่ายเงิน 9.00 - 12.00 น. และ
เวลา 13.00 – 15.00 น.) ณ สานักงานสหกรณ์ฯ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 3172-3, 3180, 3115
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

