ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ พ.ศ. 2555
…………………………………………..
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด พ.ศ. 2554
ข้อ 28 (3) ข้อ 78(9) และข้อ 108(8) และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 16 ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2555
เมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วย
การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัส
กรรมการ พ.ศ. 2554 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ้ และให้ใช้
ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์
“ปี ”
หมายถึง ปี ทางบัญชีสหกรณ์
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์
“โครงการ”
หมายถึง โครงการ และหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นชอบ
ข้อ 5 เมื่อสิน้ ปี และคณะกรรมการดาเนินการได้กาหนดจานวนเงินโบนัสที่จะจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ตาม
ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและข้อบังคับการทางานของเจ้าหน้าที่แล้ว เงินโบนัสที่เหลือจัดสรรให้กบั
คณะกรรมการดาเนินการ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 6
ข้อ 6 การจัดสรรเงินโบนัสกรรมการ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) จัดสรรให้กรรมการที่ดารงตาแหน่งในวาระจนสิน้ สุดปี บัญชีสหกรณ์
(2) จัดสรรให้กรรมการที่เข้าร่วมโครงการที่สหกรณ์กาหนด
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(3) จัดสรรให้กรรมการที่เข้าประชุมในที่ประชุมของแต่ละคณะตามที่กาหนดในข้อ 7 ที่มี
การประชุมในรอบปี บญ
ั ชี โดยให้นบั ตัง้ แต่การประชุมครัง้ แรกหลังการประชุมใหญ่สามัญประจาปี จนถึงการประชุม
ครัง้ สุดท้าย ก่อนที่จะมีการประชุมครัง้ ที่พิจารณาเรือ่ งการจัดสรรเงินโบนัส
ข้อ 7 จานวนเงินโบนัสที่จดั สรรให้กรรมการ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดดังนี ้
(1) โครงการสหกรณ์พบสมาชิก และหรือโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก กาหนดวงเงิน
ไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนเงินโบนัสกรรมการทัง้ หมด
(2) โครงการทีเ่ กีย่ วกับสาธารณประโยชน์ กาหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ 2.5 ของจานวน
เงินโบนัสกรรมการทัง้ หมด
(3) โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ที่สหกรณ์ฯ กาหนดจัดขึน้ หรือมอบหมายให้
เข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น กาหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนเงินโบนัสกรรมการทัง้ หมด
(4) โครงการอื่น ๆ ที่สหกรณ์อาจกาหนดขึน้ ภายหน้า กาหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ 2.5 ของ
จานวนเงินโบนัสกรรมการทัง้ หมด
การจัดสรรเงินโบนัสสาหรับโครงการตาม (2) (3) และ (4) ให้คณะกรรมการดาเนินการ
มีมติเห็นชอบเป็ นรายครั้ง รายโครงการ และให้กาหนดล่วงหน้าก่อนการจัดโครงการนั้น ๆ หรืออาจประกาศ
ให้ทราบเป็ นรายปี
กรณีปีใดไม่มีโครงการตาม (1) ถึง (4) ให้นาเงินโบนัสส่วนนัน้ ไปรวมเป็ นเงินโบนัสของ
คณะกรรมการดาเนินการตาม (6)
(5) คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ กาหนดวงเงินเท่ากัน ชุดละไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนเงินโบนัสกรรมการทัง้ หมด
(6) จานวนเงินทีเ่ หลือ เป็ นเงินโบนัสคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 8 วิธีการจัดสรรเงินโบนัสให้กรรมการตามข้อ 7 ให้เป็ นไปดังนี ้
(1) การจัดสรรเงินโบนัสให้กรรมการที่เข้าร่วมโครงการตามข้อ 7 (1) ถึง (4) ในแต่ละโครงการ
ให้นบั จานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมโครงการ และนับรวมจานวนครัง้ ที่กรรมการเข้าร่วมโครงการทัง้ หมด
ไปหารจานวนเงินโบนัสที่ได้รบั จัดสรร จะเป็ นค่าเฉลี่ยของเงินโบนัสต่อการเข้าร่วมโครงการหนึ่งครัง้ และนาไปคูณ
จานวนครัง้ ในการเข้าร่วมโครงการของกรรมการแต่ละราย จะเป็ นเงินโบนัสที่จดั สรรให้กรรมการรายนัน้ ๆ สาหรับ
โครงการนัน้ ๆ
(2) การจัดสรรเงินโบนัสให้กรรมการที่เข้าประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ตามข้อ 7 (5) ให้นบั จานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละราย
เข้าประชุมในที่ประชุมของคณะนัน้ ๆ และนับรวมจานวนครัง้ ที่กรรมการเข้าประชุมทัง้ หมด ไปหารจานวนเงินโบนัสที่
ได้รบั จัดสรร จะเป็ นค่าเฉลี่ยของเงินโบนัสต่อการเข้าประชุมหนึ่งครัง้ และนาไปคูณจานวนครัง้ ในการเข้าประชุมของ
กรรมการแต่ละราย จะเป็ นเงินโบนัสที่จดั สรรให้กรรมการรายนั้น ๆ สาหรับคณะกรรมการชุดนัน้ ๆ
(3) การจัดสรรตาม (1) และ (2) การคานวณค่าเฉลี่ยต่อครัง้ กรณีมีเศษทศนิยม ให้ปัดเศษทศนิยมไปรวมกับเงินโบนัสของคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อรวมจานวนเงินทีจ่ ัดสรรในแต่ละโครงการ
และหรือทีป่ ระชุมแต่ละคณะแล้ว มีเงินคงเหลืออยู่ ให้นาไปรวมเป็ นเงินโบนัสของคณะกรรมการดาเนินการ
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(4) การจัดสรรเงินโบนัสให้กรรมการที่เข้าประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการตาม
ข้อ 7 (6) ให้นบั จานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และนับรวมจานวนครัง้
ที่กรรมการเข้าประชุมทัง้ หมด ไปหารจานวนเงินโบนัสส่วนที่เหลือตามข้อ 7 (6) จะเป็ นค่าเฉลี่ยของเงินโบนัสต่อ
การเข้าประชุมหนึ่งครัง้ และนาไปคูณจานวนครัง้ ในการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละราย จะเป็ นเงินโบนัสที่จดั สรร
ให้กรรมการรายนัน้ ๆ
ข้อ 9 จานวนเงินโบนัสที่จดั สรรให้กรรมการตามข้อ 8 เมื่อรวมกันแล้ว มีจานวนเงินน้อยกว่าจานวนเงิน
โบนัสที่ได้รบั จัดสรรตามข้อ 5 เงินส่วนทีเ่ หลือให้นาไปสมทบเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
ข้อ 10 ในการเข้าร่วมโครงการ การประชุมคณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือคณะกรรมการดาเนินการแต่ละครัง้ หากกรรมการคนใดได้รบั อนุมตั ิจากประธานกรรมการ ให้ไปประชุม อบรม สัมมนา หรือปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ให้ถือว่ากรรมการคนนัน้
ไม่ขาดประชุม
ข้อ 11 หากปี ใดสหกรณ์มีกาไรสุทธิประจาปี ไม่มากนักหรือไม่เพียงพอที่จะนามาจัดสรรเป็ นเงินโบนัสได้
คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้งดการจ่ายเงินโบนัสแก่กรรมการได้
ข้อ 12 กรณีที่ระเบียบนีม้ ิได้กาหนดข้อความเรือ่ งใดไว้ หรือไม่เป็ นไปตามที่กาหนด ให้เป็ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดาเนินการ และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการดาเนินการตามระเบียบ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจในการวินิจฉัยชีข้ าด
ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(ดร.โอภาส ตันติฐากูร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
…………………………………………..
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด พ.ศ. 2554
ข้อ 28 (3) ข้อ 78(9) และข้อ 108(8) และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 20 ในการประชุมครัง้ ที่ 12/2559
เมื่อวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วย
การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความข้อ 7 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วย
การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 7 จานวนเงินโบนัสของคณะกรรมการดาเนินการ ให้จัดสรรออกเป็ น 2 ส่วน ตามที่
กาหนดดังนี้
(1) ส่วนที่ 1 จานวน 1 ใน 6 ของเงินโบนัสของคณะกรรมการดาเนินการ จัดสรร
ในส่วนของหลักการความรับผิดชอบการเป็ นกรรมการ ให้จัดสรรเป็ นเงินโบนัสให้กรรมการเป็ นจานวนเงิน
เท่ากันทุกคน ภายใต้จานวนเงินทีก่ าหนด เมื่อรวมจานวนเงินโบนัสของกรรมการทุกคนแล้วมีเงินคงเหลือ
ให้นาไปรวมกับเงินโบนัสของคณะกรรมการดาเนินการในส่วนที่ 2
(2) ส่วนที่ 2 จานวน 5 ใน 6 ของเงินโบนัสของคณะกรรมการดาเนินการ จัดสรร
ในส่วนของการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมทีส่ หกรณ์กาหนด และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละคณะ
เมื่อรวมกับจานวนเงินโบนัสส่วนทีเ่ หลือตาม (1) (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็ นเงินโบนัสให้กรรมการตามทีก่ าหนด
ดังนี้
(2.1) โครงการทีเ่ กี่ยวข้องกับสมาชิก สาธารณประโยชน์ อบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน และหรือโครงการอื่น ๆ ทีส่ หกรณ์อาจกาหนดขึน้ ภายหน้า กาหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ 15 ดังนี้
(ก) โครงการทีก่ าหนด หรือจัดขึน้ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กาหนด
วงเงินไม่เกินร้อยละ 10
(ข) โครงการทีก่ าหนด หรือจัดขึน้ ภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กาหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ 5
(2.2) คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ กาหนดวงเงินเท่ากัน ชุดละไม่เกินร้อยละ 10
(2.3) จานวนเงินทีเ่ หลือ เป็ นเงินโบนัสคณะกรรมการดาเนินการ
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โครงการตาม (2.1) ให้จัดสรรเงินโบนัสทุกโครงการ โดยคณะกรรมการดาเนินการ มีมติ
กาหนดวงเงินของแต่ละโครงการเป็ นการล่วงหน้าก่อนการจัดโครงการนั้น ๆ หรืออาจประกาศให้ทราบเป็ น
รายปี
กรณีปีใดไม่มีโครงการตาม (2.1) ให้นาเงินโบนัสส่วนนั้น ไปรวมเป็ นเงินโบนัสของ
คณะกรรมการดาเนินการตาม (2.3)”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความข้อ 9 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วย
การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 9 การจัดสรรเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ หากปรากฏจานวนเงินน้อยกว่า
จานวนเงินทีไ่ ด้รับการจัดสรรประจาปี ให้ทาการปั ดเศษเงินโบนัสระหว่างกันในส่วนของกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักการตามที่กาหนดในระเบียบนี้ เพื่อให้การจัดสรรเงินโบนัส
กรรมการและเจ้าหน้าทีเ่ ท่ากับจานวนเงินทีไ่ ด้รับการจัดสรรประจาปี
กรณีจานวนเงินโบนัสที่ได้จัดสรรตามความวรรคหนึ่ง หากยังมีจานวนเงินน้อยกว่า
จานวนเงินโบนัสทีไ่ ด้รับจัดสรรประจาปี เงินส่วนทีเ่ หลือให้นาไปสมทบเป็ นทุนสารองของสหกรณ์”
ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

(นายนิรนั ดร์ จินดานาค)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
…………………………………………..
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด พ.ศ. 2554
ข้อ 28 (3) ข้อ 78(9) และข้อ 108(8) และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 21 ในการประชุมครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วย
การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วย
การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความข้อ 6 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วย
การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 6 การจัดสรรเงินโบนัสกรรมการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) จัดสรรให้กรรมการที่ดารงตาแหน่งในวาระจนสิ้นสุดปีบัญชีสหกรณ์
(2) จัดสรรให้กรรมการที่เข้าร่วมโครงการที่สหกรณ์กาหนด
(3) จัดสรรให้กรรมการที่เข้าประชุมในที่ประชุมของแต่ละคณะตามที่กาหนดในข้อ 7
โดยให้นับตั้งแต่การประชุมครั้งแรกหลังการประชุมใหญ่สามัญประจาปี จนถึงการประชุมครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะ
มีการประชุมครั้งที่พิจารณาเรือ่ งการจัดสรรเงินโบนัส”
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายนิรันดร์ จินดานาค)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

