
 
 
 

ระเบยีบสหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์จ ากัด 
ว่าด้วยการจ่ายเงนิโบนัสกรรมการ พ.ศ. 2555 

………………………………………….. 
                      
                     อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั พ.ศ. 2554        
ขอ้ 28 (3) ขอ้ 78(9) และขอ้ 108(8) และท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ชดุท่ี 16 ในการประชมุครัง้ท่ี 4/2555     
เม่ือวนัท่ี 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั       
วา่ดว้ยการจา่ยเงินโบนสักรรมการ พ.ศ. 2555 ดงัตอ่ไปนี ้
                     ข้อ 1   ระเบียบนีเ้รยีกวา่ “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั วา่ดว้ย 
การจา่ยเงินโบนสักรรมการ พ.ศ. 2555” 
                     ข้อ 2   ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป 
               ข้อ 3   ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั วา่ดว้ยการจา่ยเงินโบนสั
กรรมการ พ.ศ. 2554 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรอืขอ้ตกลงอ่ืนใด ซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบียบนี ้และใหใ้ช้
ระเบียบนีแ้ทน 
                     ข้อ 4   ในระเบียบนี ้

“สหกรณ”์ 
“คณะกรรมการด าเนินการ”  
“ประธานกรรมการ” 
“กรรมการ” 
“ปี” 
“เจา้หนา้ท่ี” 
“โครงการ” 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
กรรมการด าเนินการสหกรณ ์
ปีทางบญัชีสหกรณ ์
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ ์
โครงการ และหรอืกิจกรรมของสหกรณท่ี์
คณะกรรมการด าเนินการเห็นชอบ 

 

                     ข้อ 5   เม่ือสิน้ปีและคณะกรรมการด าเนินการไดก้ าหนดจ านวนเงินโบนสัท่ีจะจ่ายแก่เจา้หนา้ท่ีตาม
ระเบียบฯ วา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคลและขอ้บงัคบัการท างานของเจา้หนา้ท่ีแลว้ เงินโบนสัท่ีเหลือจดัสรรใหก้บั
คณะกรรมการด าเนินการ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 6                               
                     ข้อ 6   การจดัสรรเงินโบนสักรรมการ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
                                (1) จดัสรรใหก้รรมการท่ีด ารงต าแหน่งในวาระจนสิน้สุดปีบัญชีสหกรณ ์
                                (2) จดัสรรใหก้รรมการท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีสหกรณก์ าหนด 
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                                (3) จดัสรรใหก้รรมการท่ีเข้าประชุมในที่ประชุมของแตล่ะคณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 7 ท่ีมี      
การประชมุในรอบปีบญัชี โดยใหน้บัตัง้แตก่ารประชมุครัง้แรกหลงัการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี จนถึงการประชมุ  
ครัง้สดุทา้ย ก่อนท่ีจะมีการประชมุครัง้ท่ีพิจารณาเรือ่งการจดัสรรเงินโบนสั  
                     ข้อ 7   จ  านวนเงินโบนสัท่ีจดัสรรใหก้รรมการ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดดงันี ้
                                (1) โครงการสหกรณพ์บสมาชิก และหรอืโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาชิก ก าหนดวงเงิน      
ไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนเงินโบนสักรรมการทัง้หมด 
                                (2) โครงการทีเ่ก่ียวกับสาธารณประโยชน ์ก  าหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ 2.5 ของจ านวน      
เงินโบนสักรรมการทัง้หมด 
                                (3) โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท่ีสหกรณฯ์ ก าหนดจดัขึน้ หรอืมอบหมายให ้
เขา้รว่มกบัหน่วยงานอ่ืน ก าหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนเงินโบนสักรรมการทัง้หมด 
                                (4) โครงการอ่ืน ๆ ท่ีสหกรณอ์าจก าหนดขึน้ภายหนา้ ก าหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ 2.5 ของ
จ านวนเงินโบนสักรรมการทัง้หมด 
                          การจัดสรรเงนิโบนัสส าหรับโครงการตาม (2) (3) และ (4) ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ  
มีมตเิหน็ชอบเป็นรายคร้ัง รายโครงการ และใหก้ าหนดล่วงหน้าก่อนการจัดโครงการน้ัน ๆ หรืออาจประกาศ
ใหท้ราบเป็นรายปี           
                                กรณีปีใดไม่มีโครงการตาม (1) ถึง (4) ใหน้ าเงินโบนสัสว่นนัน้ ไปรวมเป็นเงินโบนสัของ
คณะกรรมการด าเนินการตาม (6) 
                                (5) คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงนิกู้ และคณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ ์ก  าหนดวงเงินเท่ากนั ชุดละไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนเงินโบนสักรรมการทัง้หมด 
                                (6) จ านวนเงนิทีเ่หลือ เป็นเงนิโบนัสคณะกรรมการด าเนินการ 
                     ข้อ 8   วิธีการจดัสรรเงินโบนสัใหก้รรมการตามขอ้ 7 ใหเ้ป็นไปดงันี ้
                                (1) การจดัสรรเงินโบนสัใหก้รรมการท่ีเขา้รว่มโครงการตามขอ้ 7 (1) ถึง (4) ในแตล่ะโครงการ     
ใหน้บัจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละรายเขา้รว่มโครงการ และนบัรวมจ านวนครัง้ท่ีกรรมการเขา้รว่มโครงการทัง้หมด      
ไปหารจ านวนเงินโบนสัท่ีไดร้บัจดัสรร จะเป็นคา่เฉลี่ยของเงินโบนสัตอ่การเขา้รว่มโครงการหนึ่งครัง้ และน าไปคณู
จ านวนครัง้ในการเขา้รว่มโครงการของกรรมการแตล่ะราย จะเป็นเงินโบนสัท่ีจดัสรรใหก้รรมการรายนัน้ ๆ ส าหรบั
โครงการนัน้ ๆ  
                                (2) การจดัสรรเงินโบนสัใหก้รรมการท่ีเขา้ประชมุในท่ีประชมุคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการเงินกู ้และคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ตามขอ้ 7 (5) ใหน้บัจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะราย
เขา้ประชมุในท่ีประชมุของคณะนัน้ ๆ และนบัรวมจ านวนครัง้ท่ีกรรมการเขา้ประชมุทัง้หมด ไปหารจ านวนเงินโบนสัท่ี
ไดร้บัจดัสรร จะเป็นคา่เฉลี่ยของเงินโบนสัตอ่การเขา้ประชมุหนึ่งครัง้ และน าไปคณูจ านวนครัง้ในการเขา้ประชมุของ
กรรมการแตล่ะราย จะเป็นเงินโบนสัท่ีจดัสรรใหก้รรมการรายนั้น ๆ ส าหรบัคณะกรรมการชดุนัน้ ๆ  
                                (3) การจดัสรรตาม (1) และ (2) การค านวณคา่เฉลี่ยตอ่ครัง้ กรณีมีเศษทศนิยม ใหปั้ดเศษ-
ทศนิยมไปรวมกับเงนิโบนัสของคณะกรรมการด าเนินการ และเม่ือรวมจ านวนเงนิทีจ่ัดสรรในแตล่ะโครงการ 
และหรือทีป่ระชุมแตล่ะคณะแล้ว มีเงนิคงเหลืออยู่ ใหน้ าไปรวมเป็นเงนิโบนัสของคณะกรรมการด าเนินการ 
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                                (4) การจดัสรรเงินโบนสัใหก้รรมการท่ีเขา้ประชมุในท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการตาม          
ขอ้ 7 (6) ใหน้บัจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะรายเขา้ประชมุในท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ และนบัรวมจ านวนครัง้
ท่ีกรรมการเขา้ประชมุทัง้หมด ไปหารจ านวนเงินโบนสัสว่นท่ีเหลือตามขอ้ 7 (6) จะเป็นคา่เฉลี่ยของเงินโบนสัตอ่ 
การเขา้ประชมุหนึ่งครัง้ และน าไปคณูจ านวนครัง้ในการเขา้ประชมุของกรรมการแตล่ะราย จะเป็นเงินโบนสัท่ีจดัสรร    
ใหก้รรมการรายนัน้ ๆ  
                     ข้อ 9   จ  านวนเงินโบนสัท่ีจดัสรรใหก้รรมการตามขอ้ 8 เม่ือรวมกนัแลว้ มีจ  านวนเงินนอ้ยกวา่จ านวนเงิน
โบนสัท่ีไดร้บัจดัสรรตามขอ้ 5 เงนิส่วนทีเ่หลือใหน้ าไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ ์ 
                     ข้อ 10 ในการเขา้รว่มโครงการ การประชมุคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู ้คณะกรรมการ
ศกึษาและประชาสมัพนัธ ์หรอืคณะกรรมการด าเนินการแตล่ะครัง้ หากกรรมการคนใดไดร้บัอนมุติัจากประธาน-
กรรมการ ใหไ้ปประชมุ อบรม สมัมนา หรอืปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ ์ใหถื้อวา่กรรมการคนนัน้      
ไม่ขาดประชมุ  

                      ข้อ 11 หากปีใดสหกรณมี์ก าไรสทุธิประจ าปีไม่มากนกัหรอืไม่เพียงพอท่ีจะน ามาจดัสรรเป็นเงินโบนสัได ้
คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาใหง้ดการจา่ยเงินโบนสัแก่กรรมการได ้
                      ข้อ 12 กรณีท่ีระเบียบนีมิ้ไดก้ าหนดขอ้ความเรือ่งใดไว ้หรอืไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ใหเ้ป็นดลุยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนินการ และในกรณีมีปัญหาหรอืขอ้ขดัแยง้ใดในการด าเนินการตามระเบียบ ใหค้ณะกรรมการ-
ด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยัชีข้าด 
  
                      ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการตามระเบียบนี ้
                                   
                      ประกาศ ณ วนัท่ี 1 เดือนกมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2555 

 
 
 

                               (ดร.โอภาส ตนัติฐากรู) 
                              ประธานกรรมการ 

                               สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั 



                                                                                                            
 
 

ระเบยีบสหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์จ ากัด 
ว่าด้วยการจ่ายเงนิโบนัสกรรมการ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

………………………………………….. 
                      
                     อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั พ.ศ. 2554        
ขอ้ 28 (3) ขอ้ 78(9) และขอ้ 108(8) และท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ชดุท่ี 20 ในการประชมุครัง้ท่ี 12/2559     
เม่ือวนัท่ี 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั       
วา่ดว้ยการจา่ยเงินโบนสักรรมการ พ.ศ. 2559 ดงัตอ่ไปนี ้
                     ข้อ 1  ระเบียบนีเ้รยีกวา่ “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั วา่ดว้ย 
การจา่ยเงินโบนสักรรมการ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559” 
                     ข้อ 2  ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 
               ข้อ 3  ใหย้กเลิกความขอ้ 7 ของระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั วา่ดว้ย      
การจา่ยเงินโบนสักรรมการ พ.ศ. 2555 และใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 
                         “ข้อ 7 จ านวนเงนิโบนัสของคณะกรรมการด าเนินการ ใหจ้ัดสรรออกเป็น 2 ส่วน ตามที่
ก าหนดดงันี ้
                                 (1) ส่วนที ่1 จ านวน 1 ใน 6 ของเงนิโบนัสของคณะกรรมการด าเนินการ จัดสรร  
ในส่วนของหลักการความรับผิดชอบการเป็นกรรมการ ให้จัดสรรเป็นเงนิโบนัสใหก้รรมการเป็นจ านวนเงนิ
เทา่กันทุกคน ภายใตจ้ านวนเงนิทีก่ าหนด เม่ือรวมจ านวนเงนิโบนัสของกรรมการทุกคนแล้วมีเงนิคงเหลือ  
ใหน้ าไปรวมกับเงนิโบนัสของคณะกรรมการด าเนินการในส่วนที ่2 
                                 (2) ส่วนที ่2 จ านวน 5 ใน 6 ของเงนิโบนัสของคณะกรรมการด าเนินการ จัดสรร   
ในส่วนของการเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมทีส่หกรณก์ าหนด  และการเข้าร่วมประชุมของแตล่ะคณะ          
เม่ือรวมกับจ านวนเงนิโบนัสส่วนทีเ่หลือตาม (1) (ถ้ามี) ใหจ้ัดสรรเป็นเงนิโบนัสใหก้รรมการตามทีก่ าหนด
ดงันี้ 
                                      (2.1) โครงการทีเ่ก่ียวข้องกับสมาชิก สาธารณประโยชน ์อบรม สัมมนา ศึกษา  
ดงูาน และหรือโครงการอ่ืน ๆ ทีส่หกรณอ์าจก าหนดขึน้ภายหน้า ก าหนดวงเงนิไม่เกินร้อยละ 15 ดงันี ้
                                             (ก) โครงการทีก่ าหนด หรือจัดขึน้ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ก าหนด
วงเงนิไม่เกินร้อยละ 10 
                                             (ข) โครงการทีก่ าหนด หรือจัดขึน้ภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
ก าหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 
                                      (2.2) คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงนิกู้ และคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ ์ก าหนดวงเงนิเทา่กัน ชุดละไม่เกินร้อยละ 10  
                                      (2.3) จ านวนเงนิทีเ่หลือ เป็นเงนิโบนัสคณะกรรมการด าเนินการ 
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                          โครงการตาม (2.1) ใหจ้ัดสรรเงนิโบนัสทุกโครงการ โดยคณะกรรมการด าเนินการ มีมติ
ก าหนดวงเงินของแตล่ะโครงการเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดโครงการน้ัน ๆ หรืออาจประกาศให้ทราบเป็น
รายปี           
                          กรณีปีใดไม่มีโครงการตาม (2.1) ให้น าเงนิโบนัสส่วนน้ัน ไปรวมเป็นเงนิโบนัสของ
คณะกรรมการด าเนินการตาม (2.3)” 
                  ข้อ 4  ใหย้กเลิกความขอ้ 9 ของระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั วา่ดว้ย     
การจา่ยเงินโบนสักรรมการ พ.ศ. 2555 และใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 
                          “ข้อ 9 การจัดสรรเงนิโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที ่หากปรากฏจ านวนเงินน้อยกว่า
จ านวนเงนิทีไ่ดรั้บการจัดสรรประจ าปี ใหท้ าการปัดเศษเงินโบนัสระหว่างกันในส่วนของกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ไดต้ามความเหมาะสม โดยยึดหลักการตามที่ก าหนดในระเบียบนี ้เพื่อใหก้ารจัดสรรเงนิโบนัส
กรรมการและเจ้าหน้าทีเ่ทา่กับจ านวนเงนิทีไ่ดรั้บการจัดสรรประจ าปี    
                           กรณีจ านวนเงนิโบนัสที่ไดจ้ัดสรรตามความวรรคหน่ึง หากยังมีจ านวนเงินน้อยกว่า
จ านวนเงนิโบนัสทีไ่ดรั้บจัดสรรประจ าปี เงนิส่วนทีเ่หลือใหน้ าไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ”์ 
 
                      ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการตามระเบียบนี ้
                                   
                      ประกาศ ณ วนัท่ี 1 เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2559 

 
 
 
 

                               (นายนิรนัดร ์จินดานาค) 
                              ประธานกรรมการ 

                               สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั 



 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

………………………………………….. 
                      
                     อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2554         
ข้อ 28 (3) ขอ้ 78(9) และข้อ 108(8) และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 21 ในการประชุมครั้งที่ 1/2561      
เม่ือวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ไดมี้มตกิ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วย  
การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี ้
                     ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วย 
การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560” 
                     ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
                     ข้อ 3  ให้ยกเลิกความข้อ 6 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วย      
การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ขอ้ความต่อไปนีแ้ทน 
                             “ข้อ 6  การจัดสรรเงินโบนัสกรรมการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดงันี้ 
                                        (1) จัดสรรให้กรรมการที่ด ารงต าแหน่งในวาระจนสิ้นสุดปีบัญชีสหกรณ์ 
                                        (2) จัดสรรให้กรรมการที่เข้ารว่มโครงการที่สหกรณ์ก าหนด 
                                      (3) จัดสรรให้กรรมการที่เข้าประชุมในที่ประชุมของแต่ละคณะตามที่ก าหนดในข้อ 7     
โดยให้นับตั้งแต่การประชุมครั้งแรกหลังการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จนถึงการประชุมครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะ            
มีการประชุมครั้งที่พิจารณาเรือ่งการจัดสรรเงินโบนัส”  
 
                      ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้
                                   
                      ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 

 
 
 
 

                               (นายนิรันดร์ จินดานาค) 
                              ประธานกรรมการ 

                               สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


