
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที่  8/2564 

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

 
 ตามทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2541 ก าหนดให้วนัที่ 31 ตุลาคมของทกุปีเป็น “วนัออมแห่งชาติ”  
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม  รวมทั้งเพื่อใหป้ระชาชนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการออม  การเก็บเงิน 
เป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้สมาชิกรู้จักประหยัดและอดออม และอยากออมเงิน  เพือ่ไว้ใช้จ่ายยามเจ็บป่วย และเปน็ต้นทุนส าหรับ             
บั้นปลายชีวิต  ให้สมาชิกเหน็ความส าคัญของการวางแผนและการจัดการทางการเงนิ ถือเป็นทักษะชีวิตที่ส าคัญยิ่ง เพราะในทุก ๆ 
กิจกรรมในชีวิต มักมีเรื่องเงนิเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ การเรียนรู้เรื่องเงนิ ๆ ทอง ๆ อย่างถูกต้อง ไม่ใช่เป็นไปเพือ่การสร้างความม่ังคัง่ 
ร่ ารวย แต่เป็นไปเพื่อการสร้างความสุขและความสมดุลในชีวิต  และเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดา
สมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ์  สหกรณ์ฯ ตระหนักถงึความส าคัญของการออมเงิน จึง
ก าหนดแผนงานตามพันธกิจ พันธกิจที่ 3 : การบริหารจัดการด้านการออม แผนงานที่ 1 : การสง่เสริมการออม  กลยุทธ์ : การจัด
กิจกรรมวันออมแห่งชาต ิคณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่  12/2563  เม่ือวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  มีมติ
เห็นชอบก าหนดจัดโครงการ “วันออมแห่งชาติ”  โดยก าหนดรูปแบบการออม รายละเอียดดังนี้ 

1. ก าหนดรูปแบบการออม รายละเอียดดังน้ี 
 

กิจกรรม การด าเนินกิจกรรม 
รับสมนาคุณ/ 
บัตรชิงโชค 

กิจกรรมท่ี 1 สมัครสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ(เฉพาะลูกจ้างชั่วคราว)  
 สมัครสมาชิกหรือสมาชิกสมทบใหม่ 
 

สมัครสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ(เฉพาะลูกจ้างชั่วคราว) รับสมนาคุณ 50 บาท  
(เข้าบัญชีออมทรัพย์ทัว่ไป) 

และ 
รับบัตรชิงโชค 

กิจกรรมท่ี 2 เปิดบัญชีฝากออมทรัพย์วันเกิด  (อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี)  
เปิดบัญชีออมทรัพย์วันเกิด* 
 

สมาชิกที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วันเกิด  โดยรวมถึงสมาชิกที่
มีอายุสมาชิกไม่ครบ 6 เดือน และยังไม่ถึงเดือนเกิด หรือสมาชิกที่เดือน
เกิดผ่านมาแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดบัญชี  ให้เปิดบัญชีจ านวน 524 บาท   

สมทบสวัสดิการ 
วันเกิด 524 บาท 
(เข้าบัญชีเงนิฝาก 
ออมทรัพย์วนัเกิด) 

กิจกรรมท่ี 3 เปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณสุขใจ(อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี)    
เปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณสุขใจ** 
 

เปิดบัญชีเกษียณสุขใจตั้งแต่ 2,000 -  100,000 บาท  
(สมาชิกที่อายุไม่เกิน 45 ปี และส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 งวด   
หรือ สมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป หรือสมาชิกที่กู้เงิน และเงินฝาก 
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีเงินกู้นั้น ๆ ก าหนด) 

รับบัตรชิงโชค 

กิจกรรมท่ี 4 ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป  ออมทรัพย์พิเศษ  ทวีทรัพย์ หรือเกษียณสุขใจ  
สมาชิกและสมาชิกสมทบฝากเงินบัญชี 
ออมทรัพย์ทั่วไป  ออมทรัพย์พิเศษ        
ทวีทรัพย์ หรือเกษียณสุขใจ 

(1) ฝากเงินในบัญชอีอมทรัพย์ทั่วไป  ออมทรัพย์พิเศษ  ทวีทรัพย์  
ตั้งแต่  5,000 บาทขึ้นไป หรือ 
(2) ฝากเงินในบัญชีเกษียณสุขใจตั้งแต่ 5,000 - 100,000 บาท   
 
ได้สิทธิคนละ 1 ครั้ง โดยเลือกฝากอย่างใดอย่างหน่ึง 

รับบัตรชิงโชค 

  /2 กิจกรรมท่ี 5... 
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กิจกรรม การด าเนินกิจกรรม 
รับสมนาคุณ/ 
บัตรชิงโชค 

กิจกรรมท่ี 5  เข้าร่วมโครงการ “Happy life saving”   
แจ้งความจ านงการออมหุ้นและเงินฝาก 
รายเดือน  โดยหักจากเงินได้ ณ ท่ีจ่าย 
อย่างน้อยร้อยละ 8 ของเงินเดือน  ตลอด
ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
 

- ออมหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ของเงินเดือน กรณีเงินเดือน 40,000  
บาท ถือหุ้นขั้นต่ า 2,000  บาทได้ 
- ออมเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์วันเกิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน  และขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 200  บาท 
-  การออมหุ้นและเงินฝากรวมกันจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของ
เงินเดือน 
- เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามโครงการ “Happy life saving”  ก าหนด  

รับสมนาคุณ 50 บาท  
(เข้าบัญชีออมทรัพย์ทัว่ไป 

หรือออมทรัพย์พิเศษ)  
และ 

รับบัตรชิงโชค 
 

เง่ือนไขอื่น ๆ ของกิจกรรมท่ี 1, 3, 4 และ 5 
(1) สมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่สมัครใหม่ กิจกรรมที่ 1 ต้องเป็นสมาชิกต่อเนื่องถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 นับจากวันที่เขา้ร่วมโครงการฯ กรณีเปลี่ยนสถานภาพ 
สมาชิก/สมาชิกสมทบ ก็ใหถ้ือวา่ยังคงเป็นสมาชิก 
(2) การเข้ารว่มโครงการตามกิจกรรมที่ 3 และ กจิกรรมที่ 4 ตอ้งเป็นสมาชิกต่อเนื่อง และคงเงินฝากตามจ านวนที่เขา้ร่วมโครงการฯ จนถึงวันที ่31 พ.ค. 64   
นับจากวันที่เข้าร่วมโครงการฯ   
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1, 3 และ 4 และขาดสมาชกิภาพกอ่นวันที่ 31 พ.ค. 64  ให้จ่ายคา่ธรรมเนียมให้สหกรณ์ฯ เท่ากับค่าสมนาคุณ+เงินรางวัล ที่ได้รบั  
เว้นแต่ กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ 
(4) สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ “Happy life saving” (กิจกรรมที่ 5) ขอยกเลิกการหกัเงินได้ฯ  หรือหักเงินได้ฯ ไม่ผ่าน และหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ 
โครงการ “Happy life saving” ก าหนด ก่อนครบก าหนด 6 เดือน ให้จ่ายค่าธรรมเนียมให้สหกรณ์ฯ เท่ากบัค่าสมนาคุณ+ เงินรางวัล   ที่ไดร้ับ 
(5) มีสิทธิเข้าร่วมได้ทุกกจิกรรม แต่มีสทิธิได้บัตรชิงโชคสูงสุดไม่เกิน  2   ใบ 
(6) ไม่ให้สิทธิโอนเงินจากบญัชีอื่นของตนเอง และหรือครอบครัว (บุตร คู่สมรส บิดา มารดา พี่ นอ้ง) เพื่อเข้ารว่มกิจกรรมที่ 3 และกจิกรรที่ 4   
*ตามตารางข้างต้นที่เกีย่วกบัออมทรัพยว์ันเกิด ด าเนินการโดยอาศัยอ านาจข้อ 8(1)(1.4) แห่งประกาศฯ ที่ 32/2563 เร่ือง โครงการ “ออมทรัพย์วันเกิด”  
**ตามตารางข้างต้นที่เกี่ยวกับออมทรัพย์เกษียณสุขใจ  ด าเนินการโดยอาศัยอ านาจข้อ 5(2)(2.1) และ ข้อ 5(2)(2.3) แห่งประกาศฯ ที่ 33/2563  
เร่ือง โครงการ “ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ” 

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

 
   2.  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรบัรางวัลก าหนดดังนี้ 
                      (1)  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ 1, 3, 4 และ 5 จะต้องเป็นสมาชิกต่อเนื่องจนถงึวันที่ 31 พ.ค. 64 
            (2) กรณีที่สมาชิกไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในแต่ละกิจกรรม  หรือลาออกจากสหกรณ์ฯ หรอื 
ขาดสมาชิกภาพก่อนวันจับบัตรชงิโชคไม่มีสิทธิรับรางวัลใด ๆ 
                       (3) จ านวนเงินรางวัล เป็นเงิน 6,500  บาท 

รางวัลที่ จ านวน จ านวนรางวัล 
1 เงินรางวัลละ   3,000 บาท 1  รางวัล 
2 เงินรางวัลละ   500 บาท 7 รางวัล 

 
                      สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิที่จะให้รับคนละ  1  รางวัลเท่านัน้  โดยให้สิทธิรับรางวัลสงูสุดเพียงรางวัลเดียว 
 
 
 
 

/3 กรณีที.่.. 
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             3. กรณีที่ประกาศนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้หรอืไม่เปน็ไปตามที่ก าหนด  ให้เปน็ดุลยพินิจของ                     
ประธานกรรมการ  และในกรณมีีปัญหาหรือขอ้ขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศฯ ให้คณะกรรมการด าเนินการ                         
มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และการวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวถือเปน็อันสิ้นสุด 
 
     สหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชกิและสมาชิกสมทบทุกท่าน ร่วมโครงการ “วันออมแห่งชาติ” ตั้งแต่วันจันทร์ที่  
26  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  สิ้นสุดวันจันทร์ที่  9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 (เวลารบั – จ่ายเงิน  9.00 - 12.00 น.  และ             
เวลา 13.00 – 15.00 น.) ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โทร. 3172-3, 3180, 3115 
 
  ประกาศ  ณ  วนัที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

                                   (อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์)                                                
                                   ประธานกรรมการ 

                                    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 

 


