
 
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที่  25/2565 

เรื่อง   ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน  และค่าเบี้ยประชุม 
.................................................... 

 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  พ.ศ. 2554                   
ข้อ 71 (5)  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมครั้งที ่4/2565  เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564                   
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  เมื่อวันท่ี  17 ธันวาคม พ.ศ. 2564                       
ให้ก าหนดค่าเบีย้เลีย้งการปฏิบตัิงาน  แทนค่าตอบแทน  จึงมีมติยกเลิกประกาศฯ เรื่อง ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ/คณะท างานของสหกรณ์  ฉบับลงวันที่  8  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2559  และก าหนดประกาศสหกรณ์            
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  เรื่อง ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน  และค่าเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี ้
  ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ที่ 25/2565                            
เรื่อง  ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน  และค่าเบี้ยประชุม” 
  ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป    

 ข้อ  3  หลักเกณฑ์การจ่ายและอตัราการจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงการปฏิบัติงาน  ก าหนดดังนี ้
(1) กรรมการที่ไดร้ับค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน  จะต้องมีการบันทึกการปฏิบัติงาน                       

ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
(2) อัตราการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน  ก าหนดดังนี ้

 

ที ่ ต าแหน่ง ค่าเบี้ยเลี้ยง 

(2.1) ประธานกรรมการ วันละ 300 บาท เดือนหน่ึงจ่ายสูงสุดไม่เกิน 2,100 บาท 
(2.2) รองประธานกรรมการคนท่ี  1 วันละ 300 บาท  เดือนหน่ึงจ่ายสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท 
(2.3) รองประธานกรรมการคนท่ี  2 วันละ 300 บาท  เดือนหน่ึงจ่ายสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท 
(2.4) เลขานุการ 

(คณะกรรมการด าเนินการ) 
วันละ 300 บาท เดือนหน่ึงจ่ายสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท 

(2.5) ผู้ช่วยเลขานุการ วันละ 300 บาท เดือนหน่ึงจ่ายสูงสุดไม่เกิน 300 บาท 
(2.6) เหรัญญิก วันละ 300 บาท เดือนหน่ึงจ่ายสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท 
(2.7) ผู้ช่วยเหรัญญิก วันละ 300 บาท เดือนหน่ึงจ่ายสูงสุดไม่เกิน 300 บาท 
(2.8) เลขานุการ 

(คณะกรรมการอ านวยการ/คณะกรรมการเงินกู้/
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์) 

วันละ 300 บาท เดือนหน่ึงจ่ายสูงสุดไม่เกิน 300 บาท 

(2.9) กรรมการอื่น ๆ  
(ท่ีไม่ใช่ต าแหน่งตามข้อ (2.1) –(2.8) 

วันละ 300 บาท 
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     กรณีที่ผู้ช่วยเหรัญญิกปฏิบัติหน้าที่แทนเหรัญญกิ  ให้จ่ายเพิ่มตามจ านวนวันที่                           
ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยสองต าแหน่งรวมกนัต้องจ่ายไม่เกิน 1,800 บาทต่อเดือน 
    กรณีด ารงต าแหน่งหลายต าแหนง่  ให้รับค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน ในต าแหน่งที่สงูกว่า
ต าแหน่งเดียว (เช่น  เลขานุการคณะกรรมการด าเนนิการ ด ารงต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการอ านวยการด้วย          
ให้ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน  ในต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการในต าแหนง่เดียว) 
   ภายในวันเดียวกัน หากกรรมการตามข้อ 3 (2)  ได้รับสิทธิค่าเบีย้ประชุม  ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมของคณะใดแล้ว  จะไม่มสีทิธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน 
                                   กรณีที่ด ารงต าแหน่งไมเ่ต็มเดือน ใหม้ีสิทธิเบิกค่าเลี้ยงการปฏิบตัิงาน ได้ไมเ่กินจ านวนวันท่ีด ารง
ต าแหน่ง  โดยน าจ านวนเงินค่าเบีย้เลี้ยงฯ ต่อเดือนในแตล่ะต าแหนง่ หาร จ านวนวันทั้งหมดในเดือนนั้น (เช่น ต าแหน่ง                  
รองประธานกรรมการ คนเดมิ ด ารงต าแหน่งจนถึงวันท่ี 17/12/64  จะเบิกได้ 658.06 บาท  (1,200 / 31 x 17)  ส่วน                    
รองประธานกรรมการ คนใหม่  เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงฯ ได้วันละ 300 บาท  โดย 2 คน รวมกันต้องจ่ายไมเ่กิน 1,200 บาท ต่อเดือน) 
 

 ข้อ  4  หลักเกณฑ์การจ่ายและอตัราการจ่ายค่าเบ้ียประชุม  ก าหนดดังนี ้
                      (1)  ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้  และคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ ได้รับค่าเบี้ยประชุมเหมาจา่ยเป็นรายเดือน เฉพาะเดือนท่ีมีการประชุม หากเดือนใดมกีารประชุมเกินกว่า                
1 ครั้ง ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว และหากเดือนใดไม่มีการประชุม ก็จะไมม่ีการจา่ยค่าเบี้ยประชุม 
                      (2)  ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานนอกเหนือจากข้อ (1) ใหไ้ด้รับ                    
ค่าเบี้ยประชุมตามความจ าเป็นในการประชุม  หากเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ให้ประธานกรรมการหรือ
เลขานุการในชุดนั้น ๆ  ท าบันทึกช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องประชุมเสนอประธานกรรมการอนุมัติก่อนการประชุม                    
จึงจะมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุม  
                      (3)  กรณีที่ผู้รับผดิชอบหลักในแตล่ะต าแหน่ง ไมส่ามารถเข้าประชุมได้ และมีบุคคลอื่นท าหน้าที่
แทนในท่ีประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมแก่ผู้ท าหน้าท่ีแทนในอัตราค่าเบี้ยประชุมของผูร้ับผดิชอบหลัก 
                       (4)  กรณีที่เดือนใด ผู้ตรวจสอบกจิการเข้าประชุมพร้อมกัน ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเพียง 1 คน 
เท่านั้น 
                      (5)  กรณีที่มีความจ าเป็นต้องเชิญสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือกรรมการอื่นที่ไม่เกีย่วข้องกับ
กรรมการชุดนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ใหส้ิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมได้  โดยให้ประธานกรรมการหรือ
เลขานุการในชุดนั้น ๆ ท าบันทึกช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น  เสนอประธานกรรมการอนุมตัิก่อนการประชุม จึงจะมีสิทธิเบิก                
ค่าเบี้ยประชุม 
                        (6)  อัตราค่าเบี้ยประชุม  ก าหนดดังนี ้

ที ่ ต าแหน่ง 
ค่าเบี้ยประชุม 

(บาท/คน) 
(6.1) -  ประธานกรรมการ และเลขานุการ  

   (คณะกรรมการด าเนินการ/คณะกรรมการอ านวยการ/คณะกรรมการเงินกู้/ 
   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์) 
-  ประธานอนุกรรมการ และเลขานุการ 
   (คณะอนุกรรมการประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์) 
 

600 
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ที ่ ต าแหน่ง 
ค่าเบี้ยประชุม 

(บาท/คน) 
(6.2) -  รองประธานกรรมการ และกรรมการ  

   (คณะกรรมการด าเนินการ/คณะกรรมการอ านวยการ/คณะกรรมการเงินกู้/ 
   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์) 
-  เหรัญญิก  ผู้ช่วยเหรัญญิก  และผู้ช่วยเลขานุการ 
   (คณะกรรมการด าเนินการ) 
-  รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ   
   (คณะอนุกรรมการประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์) 

400 

(6.3) -  ประธานกรรมการ หรือ ประธานอนุกรรมการ หรือ หัวหน้าคณะท างาน 
-  เลขานุการ 
   (คณะกรรมการอื่น ๆ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน) 

400 

(6.4) -  รองประธานกรรมการ หรือ รองประธานอนุกรรมการ หรือ รองหัวหน้าคณะท างาน 
-  กรรมการ หรือ อนุกรรมการ หรือ คณะท างาน  
   (คณะกรรมการอื่น ๆ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน) 

300 

(6.5) -  ผู้ตรวจสอบกิจการ 400 
(6.6)    สมาชิก สมาชิกสมทบ และกรรมการอื่น ๆ ที่เข้าประชุมตามเง่ือนไขข้อ 4(5) 300 

 
 ประกาศ ณ วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
                         


