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4.3 ก าหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 71(5) อ านาจหน้าที่ของทีป่ระชุมใหญ่  “พิจารณาก าหนดบ าเหน็จ                

และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการด าเนนิการ  กรรมการอื่นๆ  ผู้ตรวจสอบกิจการ”   
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 71(5)  คณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมครัง้ที่  

2/2566  เมื่อวนัที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ดังนี้  

1. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน  คนละ 1,000 บาท/เดือน  จ านวน 24,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนพเิศษ เดือนละ 1,000 บาท  จ านวน 12,000 บาท  เม่ือมีการจัดท า                       
 “รายงานการตรวจสอบประจ าเดือน”  และรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ า             
 ทุกเดือน กรณีเดือนใด ไม่มีรายงาน  จะไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 

 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพเิศษผู้ตรวจสอบกิจการ    

สหกรณ์  
 
มติที ประชุม 
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4.3 ก าหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 71(5) อ านาจหน้าที่ของทีป่ระชุมใหญ่  “พิจารณาก าหนดบ าเหน็จ                

และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการด าเนนิการ  กรรมการอื่นๆ  ผู้ตรวจสอบกิจการ”   
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 71(5)  คณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมครัง้ที่  

2/2566  เมื่อวนัที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ดังนี้  

1. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน  คนละ 1,000 บาท/เดือน  จ านวน 24,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนพเิศษ เดือนละ 1,000 บาท  จ านวน 12,000 บาท  เม่ือมีการจัดท า                       
 “รายงานการตรวจสอบประจ าเดือน”  และรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ า             
 ทุกเดือน กรณีเดือนใด ไม่มีรายงาน  จะไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 

 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพเิศษผู้ตรวจสอบกิจการ    

สหกรณ์  
 
มติที ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.4 ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที พัก  และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ                
 และผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 71(6) อ านาจหน้าที่ของทีป่ระชุมใหญ่  “พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง   

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบีย้ประชุมของกรรมการด าเนนิการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ”   
 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 71(6)  คณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมครัง้ที่  

2/2566  เม่ือวนัที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 พิจารณาก าหนด                     
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ  ดังนี ้

1. ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ 
ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2562 

2. ประกาศฯ ที่ 23/2562  เรื่อง อตัราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ                           
เพื่อกิจการงานสหกรณ์ ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ 

3. ประกาศฯ ที่ 25/2565  เรื่อง   ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน  และค่าเบี้ยประชุม 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุม                          
ของกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  โดยถือใช้ระเบยีบฯ และประกาศฯ ตามที่น าเสนอข้างต้นต่อไป 
 
มติที ประชุม 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื อกิจการงานสหกรณ์ฯ  

ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2562 
 ………………………………………….. 

                      
                  โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่าย                 
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศเพื่อกิจการงานสหกรณ์ ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการเหมาะสมย่ิงขึ้น                     
อาศัยอ านาจตามความข้อ 71 (6) ข้อ 78 (9) และข้อ 108 (8) แหง่ข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
พ.ศ. 2554  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 22 ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เม่ือวันที ่26 กันยายน 2561                         
และที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้มีมติก าหนดระเบียบ        
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการ                
งานสหกรณ์ ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี ้
                  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่าย                         
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2562” 
                  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัที่ 13 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 
                  ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง             
ไปปฏิบัติงาน (ภายในประเทศ) เพื่อกิจการสหกรณ์ ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ 
ประกาศ ค าสัง่ มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
                  ข้อ 4  ในระเบียบนี้  

  “สหกรณ”์ 
  “คณะกรรมการด าเนินการ”  
  “ประธานกรรมการ” 
  “กรรมการ” 
  “ผู้ตรวจสอบกิจการ” 
  “ผู้จัดการ”  
  “ภายในพื้นที่”     
  “ต่างจังหวัด” 
  “ยานพาหนะส่วนตัว” 
  
 
 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ 
ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
กรรมการด าเนินการสหกรณ ์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์
ผู้จัดการสหกรณ ์
จังหวัดนครศรธีรรมราช 
จังหวัดนอกพื้นที่จังหวัดนครศรธีรรมราช 
รถยนต์ส่วนบคุคล หรอืรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่
กรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ หรอืของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ปฏิบตัิงานหรือไม่ก็ตาม 

 
/2 ข้อ 5 ค่าใช้จ่าย... 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื อกิจการงานสหกรณ์ฯ  

ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2562 
 ………………………………………….. 

                      
                  โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่าย                 
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศเพื่อกิจการงานสหกรณ์ ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการเหมาะสมย่ิงขึ้น                     
อาศัยอ านาจตามความข้อ 71 (6) ข้อ 78 (9) และข้อ 108 (8) แหง่ข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
พ.ศ. 2554  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 22 ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เม่ือวันที ่26 กันยายน 2561                         
และที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้มีมติก าหนดระเบียบ        
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการ                
งานสหกรณ์ ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี ้
                  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่าย                         
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2562” 
                  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัที่ 13 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 
                  ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง             
ไปปฏิบัติงาน (ภายในประเทศ) เพื่อกิจการสหกรณ์ ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ 
ประกาศ ค าสัง่ มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
                  ข้อ 4  ในระเบียบนี้  

  “สหกรณ”์ 
  “คณะกรรมการด าเนินการ”  
  “ประธานกรรมการ” 
  “กรรมการ” 
  “ผู้ตรวจสอบกิจการ” 
  “ผู้จัดการ”  
  “ภายในพื้นที่”     
  “ต่างจังหวัด” 
  “ยานพาหนะส่วนตัว” 
  
 
 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ 
ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
กรรมการด าเนินการสหกรณ ์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์
ผู้จัดการสหกรณ ์
จังหวัดนครศรธีรรมราช 
จังหวัดนอกพื้นที่จังหวัดนครศรธีรรมราช 
รถยนต์ส่วนบคุคล หรอืรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่
กรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ หรอืของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ปฏิบตัิงานหรือไม่ก็ตาม 

 
/2 ข้อ 5 ค่าใช้จ่าย... 

 

 

 

                  ข้อ 5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิาน ได้แก่  
                           (1) ค่าพาหนะ หมายถึง ค่าพาหนะเดินทาง ค่ายานพาหนะและค่าชดเชย 
                           (2) ค่าเบีย้เลี้ยง หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานขับรถของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
                           (3) ค่าที่พัก 
                           (4) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 
                           (5) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
                  การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึง่ ให้เบกิไดไ้ม่เกินอตัราตามที่ก าหนดในประกาศ  
                  ข้อ 6  ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับการอนมัุติให้เดินทางก่อน ถงึจะเดินทางและเบิกค่าใช้จ่าย                           
ในการเดินทางได้ เว้นแต่การเดนิทางภายในพื้นที ในเขตอ าเภอท่าศาลา และอ าเภอเมือง ที่เบิกเฉพาะค่ายานพาหนะ           
ให้เดินทางกอ่นได้ตามความจ าเปน็ และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายหลัง 
                  ผู้มีอ านาจอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานและอนุมัติค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                  1. คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจอนุมัติการเดนิทางไปปฏิบัติงานและอนุมัติค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้                       
และให้ประธานกรรมการและผู้จัดการอนุมัติการเบิกจ่ายทุกกรณ ี
                  2. ให้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ มีอ านาจอนุมัติการเดินทางตามที่ก าหนดดังนี้ 

การเดินทางปฏิบัติงาน 
ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
อนุมัติการเดินทางและอนุมัติค่าใช้จ่าย อนุมัติการเบิกจ่าย 

1. ต่างจังหวัด 
   1.1 กรณีไม่เกิน 1 วัน 
   1.2 กรณีเกิน 1 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน    

 
- ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ  

 
 
 

ประธานกรรมการ หรือ 
ผู้จัดการ 

 
 

2. ภายในพื้นท่ี เว้นแต่อ าเภอท่าศาลา 
   2.1 กรณีไม่เกิน 3 วัน 
   2.2 กรณีเกิน 3 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน 

 
- ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ  

3. ภายในพื้นท่ีอ าเภอท่าศาลา 
   - กรณีเบิกเฉพาะค่ายานพาหนะ    

 
- ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 

  

                  ผู้เดินทางไปปฏิบตัิงานในงานเดียวกันและต้องพักค้างคนืจ านวน 3 คนขึ้นไป ใหข้ออนุมัติการเดินทางจาก
คณะกรรมการด าเนนิการกอ่นการเดินทาง กรณีไม่สามารถขออนมัุติจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการได้ทัน                                      
ให้ผู้มีอ านาจจ านวน 2 ใน 5 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญกิ และเลขานุการ                      
พิจารณาอนุมัติ และให้รายงานคณะกรรมการด าเนินการทราบ 
                  ข้อ 7  การใช้ยานพาหนะเดินทางไปปฏิบัตงิานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                           (1) ให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางเป็นอันดับแรก  
                           (2) กรณีสหกรณไ์ม่สามารถจัดยานพาหนะอ านวยความสะดวกได้ หรือไม่มียานพาหนะตามข้อ 7 (1)                     
ที่สะดวก หรือมีแต่ผู้ปฏิบัติงานตอ้งการความรวดเรว็ หรอืเปน็เรื่องเรง่ด่วนของสหกรณ์ หรือเกี่ยวกบัความปลอดภัย หรือ                    
เพื่อประโยชน์ เป็นการประหยัดต่อสหกรณ์ ให้ใช้ยานพาหนะสว่นตัวเดินทางไปปฏิบัตงิานได้ โดยผู้เดินทางต้องประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 6 ก่อน  
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                           (3) ผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่จังหวัดนครศรธีรรมราช กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี                     
อาจใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือยานพาหนะสว่นตัว หรอืยานพาหนะอื่นได้ตามความเหมาะสม 
                           (4) การใช้ยานพาหนะตามข้อ 7 (2) และ (3) หากมีผู้ปฏิบัติงานบคุคลอืน่เดนิทางไปปฏิบัติงาน                           
ในงานเดียวกนัตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ให้ร่วมเดินทางโดยใช้ยานพาหนะคันเดียวกนั เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถ                         
เดินทางไปปฏิบัติงานโดยใช้พาหนะคันเดียวกันได้ ให้ระบเุหตุผล ความจ าเป็นและรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางไป                   
ปฏิบัติงานนั้น โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามอัตราท่ีสหกรณ์ฯ ประกาศก าหนด 
                           (5) ผู้ปฏิบัติงานอาจเดินทางโดยเครื่องบินได้ไม่เกินชั้นประหยัด และให้เบกิค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง                  
แต่ไม่เกินอัตราที่สหกรณ์ฯ ประกาศก าหนด  
                  ข้อ 8  การเดินทางไปปฏิบัตงิานของสหกรณ์ภายในประเทศ ให้ผู้เดินทางออกเดินทางล่วงหน้าได้                               
ตามความจ าเป็น และเมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้เดินทางกลับโดยไม่ชักช้า ตามก าหนดเวลาดังนี้ 
                         (1) กรณีเดินทางโดยรถยนต์ รถทัวร์ รถไฟ 
                               (1.1) กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กรงุเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี 
สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชงิเทรา และจังหวัดในภาคใต้ยกเว้นจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ออก
เดินทางล่วงหน้าก่อนถงึวนัเริ่มปฏิบัติภารกิจไม่เกิน 24 ชั่วโมง และให้เดินทางกลับถึงสถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณ์ภายใน                   
24 ชั่วโมง นับแตเ่วลาเสร็จสิ้นภารกิจ 
                               (1.2) กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่นอกเหนือจากขอ้ 8 (1.1) ให้ออกเดินทางลว่งหน้าก่อนถึงวัน
เริ่มปฏิบัติภารกิจไม่เกิน 48 ชัว่โมง และให้เดินทางกลับถงึสถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณ์ภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเ่วลาเสร็จสิ้น
ภารกิจ 
                               (1.3) กรณีผู้เดินทางมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรอืเดินทางกลับเกินระยะเวลาตาม                  
ข้อ 8 (1.1) และ 8 (1.2) ก็กระท าได้ แต่จะนับเวลาท่ีเกินนัน้เปน็เวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง                   
และที่พักไม่ได้ ทัง้นี้ผู้เดินทางต้องขออนุญาตลาตามระเบียบว่าด้วยการนั้นจากหน่วยงานที่ตนสังกดัด้วย 
                         (2) กรณีเดินทางโดยเครื องบิน กรณีเดินทางไปปฏิบัตงิานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เพชรบุรี ราชบุรี 
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และฉะเชิงเทรา ให้ออกเดินทาง                  
ล่วงหน้าก่อนถึงวันเริ่มปฏิบัติภารกิจไม่เกิน 15 ชั่วโมง และให้เดินทางกลับถงึสถานที่อยู่ประจ าหรอืสหกรณโ์ดยเร็ว                         
ตามความเห็นชอบของผู้มีอ านาจอนุมัติ เว้นแต่มีความจ าเป็น และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติของสหกรณแ์ล้ว 
                         (3) กรณีเดินทางในพื้นที จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                               (3.1) ภายในพื้นที่อ าเภอท่าศาลา อ าเภอเมือง อ าเภอพรหมคีรี อ าเภอนบพิต า และอ าเภอสิชล                       
ให้ออกเดินทางในวนัปฏิบัติภารกิจและล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มปฏิบตัิภารกิจตามความเหมาะสม และให้เดินทางกลับถึง                       
สถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณ์โดยไม่ชักช้า เว้นแต่มีความจ าเป็น เหตุผลอื่น ให้ขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติการเดินทาง                    
ตามข้อ 6  
                               (3.2) กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่นอกเหนือจากขอ้ 8 (3.1) ให้ออกเดินทางลว่งหน้าได้                
ตามความจ าเป็นเท่านั้น และใหเ้ดินทางกลับถงึสถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณ์โดยไม่ชักช้า เว้นแตมี่ความจ าเป็นเหตุผลอื่น                    
ให้ขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติการเดินทางตามข้อ 6  
                         (4) การเดินทางล่วงหน้า โดยไม่มีความจ าเป็น หรือเกี่ยวข้องกับภารกิจสหกรณ์ จะเบิกค่าใช้จ่าย                 
ส าหรับการเดินทางล่วงหน้านัน้ไม่ได้ เว้นแต่เพื่อประโยชน์และประหยัดแก่สหกรณ์ ให้ผู้ปฏิบัติงานประมาณการค่าใช้จ่าย                       
เสนอขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 6 ก่อนออกเดินทาง 

/3 (5) การเดินทาง... 
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                           (3) ผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่จังหวัดนครศรธีรรมราช กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี                     
อาจใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือยานพาหนะสว่นตัว หรอืยานพาหนะอื่นได้ตามความเหมาะสม 
                           (4) การใช้ยานพาหนะตามข้อ 7 (2) และ (3) หากมีผู้ปฏิบัติงานบคุคลอืน่เดนิทางไปปฏิบัติงาน                           
ในงานเดียวกนัตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ให้ร่วมเดินทางโดยใช้ยานพาหนะคันเดียวกนั เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถ                         
เดินทางไปปฏิบัติงานโดยใช้พาหนะคันเดียวกันได้ ให้ระบเุหตุผล ความจ าเป็นและรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางไป                   
ปฏิบัติงานนั้น โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามอัตราท่ีสหกรณ์ฯ ประกาศก าหนด 
                           (5) ผู้ปฏิบัติงานอาจเดินทางโดยเครื่องบินได้ไม่เกินชั้นประหยัด และให้เบกิค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง                  
แต่ไม่เกินอัตราที่สหกรณ์ฯ ประกาศก าหนด  
                  ข้อ 8  การเดินทางไปปฏิบัตงิานของสหกรณ์ภายในประเทศ ให้ผู้เดินทางออกเดินทางล่วงหน้าได้                               
ตามความจ าเป็น และเมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้เดินทางกลับโดยไม่ชักช้า ตามก าหนดเวลาดังนี้ 
                         (1) กรณีเดินทางโดยรถยนต์ รถทัวร์ รถไฟ 
                               (1.1) กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กรงุเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี 
สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชงิเทรา และจังหวัดในภาคใต้ยกเว้นจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ออก
เดินทางล่วงหน้าก่อนถงึวนัเริ่มปฏิบัติภารกิจไม่เกิน 24 ชั่วโมง และให้เดินทางกลับถึงสถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณ์ภายใน                   
24 ชั่วโมง นับแตเ่วลาเสร็จสิ้นภารกิจ 
                               (1.2) กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่นอกเหนือจากขอ้ 8 (1.1) ให้ออกเดินทางลว่งหน้าก่อนถึงวัน
เริ่มปฏิบัติภารกิจไม่เกิน 48 ชัว่โมง และให้เดินทางกลับถงึสถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณ์ภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเ่วลาเสร็จสิ้น
ภารกิจ 
                               (1.3) กรณีผู้เดินทางมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรอืเดินทางกลับเกินระยะเวลาตาม                  
ข้อ 8 (1.1) และ 8 (1.2) ก็กระท าได้ แต่จะนับเวลาท่ีเกินนัน้เปน็เวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง                   
และที่พักไม่ได้ ทัง้นี้ผู้เดินทางต้องขออนุญาตลาตามระเบียบว่าด้วยการนั้นจากหน่วยงานที่ตนสังกดัด้วย 
                         (2) กรณีเดินทางโดยเครื องบิน กรณีเดินทางไปปฏิบัตงิานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เพชรบุรี ราชบุรี 
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และฉะเชิงเทรา ให้ออกเดินทาง                  
ล่วงหน้าก่อนถึงวันเริ่มปฏิบัติภารกิจไม่เกิน 15 ชั่วโมง และให้เดินทางกลับถงึสถานที่อยู่ประจ าหรอืสหกรณโ์ดยเร็ว                         
ตามความเห็นชอบของผู้มีอ านาจอนุมัติ เว้นแต่มีความจ าเป็น และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติของสหกรณแ์ล้ว 
                         (3) กรณีเดินทางในพื้นที จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                               (3.1) ภายในพื้นที่อ าเภอท่าศาลา อ าเภอเมือง อ าเภอพรหมคีรี อ าเภอนบพิต า และอ าเภอสิชล                       
ให้ออกเดินทางในวนัปฏิบัติภารกิจและล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มปฏิบตัิภารกิจตามความเหมาะสม และให้เดินทางกลับถึง                       
สถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณ์โดยไม่ชักช้า เว้นแต่มีความจ าเป็น เหตุผลอื่น ให้ขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติการเดินทาง                    
ตามข้อ 6  
                               (3.2) กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่นอกเหนือจากขอ้ 8 (3.1) ให้ออกเดินทางลว่งหน้าได้                
ตามความจ าเป็นเท่านั้น และใหเ้ดินทางกลับถงึสถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณ์โดยไม่ชักช้า เว้นแตมี่ความจ าเป็นเหตุผลอื่น                    
ให้ขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติการเดินทางตามข้อ 6  
                         (4) การเดินทางล่วงหน้า โดยไม่มีความจ าเป็น หรือเกี่ยวข้องกับภารกิจสหกรณ์ จะเบิกค่าใช้จ่าย                 
ส าหรับการเดินทางล่วงหน้านัน้ไม่ได้ เว้นแต่เพื่อประโยชน์และประหยัดแก่สหกรณ์ ให้ผู้ปฏิบัติงานประมาณการค่าใช้จ่าย                       
เสนอขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 6 ก่อนออกเดินทาง 
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                         (5) การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถ้าหยุดพักอยู่ ณ ที่ใด โดยไม่มีความจ าเป็นแก่งานสหกรณ์ จะเบกิค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางส าหรบัการหยุดพกัอยู่โดยไม่จ าเป็นไม่ได้ เว้นแต่การเจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ ให้เบกิค่าใช้จ่าย                      
ในการเดินทางส าหรบัวันหยุดได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 
                         (6) การเดินทางไปปฏิบัติงาน หากออกเดินทางจากสถานที่อื่นทีไ่ม่ใช่สถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณ์  
หากไม่ออกเดินทางจากสถานที่นัน้ จะส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจสหกรณไ์ด้ทัน ให้เปน็ไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                               (6.1) ถ้าผู้เดินทางปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดหรือของสหกรณ์ ณ สถานที่นั้นอยู่ ให้เบกิ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามที่จ่ายจริง และไม่เกินอัตราท่ีประกาศก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ-
ด าเนินการก่อน 
                               (6.2) ถ้าผู้เดินทางซ่ึงปฏิบัติภารกิจที่ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัหนว่ยงานต้นสงักัดหรือของสหกรณ์                              
ณ สถานที่นั้นอยู่ ใหแ้สดงเอกสาร หลักฐานในท านองเดียวกัน และเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แล้วแต่อัตราไหน                          
จะน้อยกว่าและไม่เกินอัตราท่ีประกาศก าหนด 
                  ข้อ 9  การเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ให้เบิกจ่ายดังนี้ 
                         (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง การนับเวลาการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ภายในประเทศ เพื่อค านวณ                         
ค่าเบี้ยเลี้ยง ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                               (1.1) กรณีมีก าหนดเวลาการปฏิบัตงิานที่ชัดเจน ให้เปน็ไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                                      (1.1.1) กรณีพกัค้างคืน ใหน้ับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนสิ้นสุดวันปฏิบัติงานทั้งหมด และ                 
เพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางอีก 1 วัน  
                                      (1.1.2) กรณไีม่พักค้างคืน ให้นับตั้งแต่เวลาท่ีเริ่มเดินทางออกจากสถานที่อยู่ประจ าหรือ                
สหกรณ์ จนกลบัถึงสถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณแ์ล้วแต่กรณี หากนับได้ต้ังแต่ 8 ชั่วโมงขึ้นไป ใหน้ับเปน็ 1 วัน กรณีนบัได้                 
ไม่ถึง 8 ชัว่โมง ใหถ้ือเปน็ครึง่วนั  
                                      (1.1.3) กรณเีดินทางโดยพาหนะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค่าเบีย้เลี้ยงของพนักงาน                     
ขับรถของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เบกิได้ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก าหนด                                    
                               (1.2) กรณีไม่มีก าหนดเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                                      (1.2.1) กรณีมเีหตุจ าเป็นต้องพักค้างคนื ให้ค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงโดยนับเวลาการปฏิบัติงาน                 
ตามข้อ 9 (1.1.1) โดยไม่บวกเพิม่ค่าเบี้ยเลี้ยงวันเดินทางกลับ 
                                      (1.2.2) กรณไีม่พักค้างคืน ให้ค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงตั้งแต่เวลาท่ีเริ่มเดินทางออกจาก                        
สถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณ์ จนกลับถงึสถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณแ์ล้วแต่กรณี โดยให้เดินทางไปและกลับโดยเรว็                     
โดยให้นับเวลาตามข้อ 9 (1.1.2) 
                         (2) ค่าเช่าที พัก ให้เบิกได้ตามอัตราท่ีสหกรณ์ประกาศก าหนด ดังนี้ 
                               (2.1) กรณีใช้สิทธเิบิกค่าเช่าที่พักตามทีจ่่ายจริง ให้เบิกได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกบัการพักแรม                
โดยตรง ได้แก่ ค่าห้องพกั ค่าภาษี และค่าบริการในสว่นที่เกี่ยวขอ้งกับการพักแรมท่ีโรงแรมหรือทีพ่ักแรมนั้นเรียกเกบ็เท่านั้น               
โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ใบเสร็จรับเงนิและใบแจ้งรายการ (Follio) หรือใบแสดงรายการอืน่ของโรงแรมหรือที่พักแรม                 
เป็นหลกัฐานในการเบกิจ่าย เว้นแต่กรณีเบิกจ่ายในอัตราเหมา ใหแ้สดงหลักฐานการเข้าพักแรมเปน็หลักฐานในการเบิกจ่าย 
                               (2.2) กรณีการจองที่พกัผ่านบริษัทตวัแทน (Agent) ที่ให้บริการการจองตั๋วเครือ่งบนิ ให้เบกิได้                        
กรณีที่มีใบเสร็จรับเงิน และเอกสารยืนยันการส ารองห้องพัก (Hotel Voucher) 
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                               (2.3) กรณีผู้เดินทางปฏิบัติงานเข้าพักโรงแรมหรือที่พักแรมในชว่งเวลาสั้น ๆ (day use)                        
โดยไม่พักค้างคืน หรือพกัค้างคืนแต่มีความจ าเป็นต้องเข้าพักก่อนเวลาท่ีโรงแรมหรอืที่พักแรมก าหนด หากโรงแรมหรือ                 
ที่พักแรมเรียกเก็บค่าเช่าที่พัก ใหเ้บิกค่าเช่าที่พักสว่นนั้นได้ 50% ของราคาที่พกั และสูงสุดไม่เกินอัตราค่าที่พักตามที่                 
สหกรณก์ าหนด 
                               (2.4) กรณีการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป เพื่อการประชุม อบรม สัมมนา หรืออื่น ๆ                             
ให้ผู้ปฏิบัติงานพักรว่มกัน หรือกรณีที่ไม่สะดวกพักร่วมกัน หรือไม่สะดวกในการพักในที่พักเดียวกนั ให้จัดหาที่พักโดยให้              
ค านึงถงึความเหมาะสมและประหยัด โดยค่าที่พักต่อคนจะต้องไม่เกินอัตราที่สหกรณ์ประกาศก าหนด  
                               (2.5) กรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่อ าเภอท่าศาลา อ าเภอเมืองนครศรธีรรมราช อ าเภอสิชล 
อ าเภอนบพิต า และอ าเภอพรหมคีรี หรืออ าเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่อยู่ประจ าของผู้ปฏิบตัิงาน กรณีต้องพกัค้างคืน
เนื่องจากมีภารกิจเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติงาน หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอื่น ๆ ท าให้ไม่สามารถเดนิทางกลับได้ในวันดังกล่าว                
ให้เสนอประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติก่อน จึงจะมีสิทธิเบกิคา่ที่พัก 
                               (2.6) กรณีมีเหตฉุุกเฉินไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ จนท าให้                   
ไม่สามารถเดินทางกลับภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานได้ และจ าเป็นต้องพักค้างคืน ให้ชี้แจงความจ าเป็น และเหตุผล                           
เป็นลายลักษณ์อกัษร 
                         (3) ค่าพาหนะ ให้เบิกได้ตามอัตราท่ีสหกรณ์ประกาศก าหนด และเป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                               (3.1) ผู้เดินทางปฏิบัติงานจะต้องแนบหลักฐานแสดงการจ่ายเงนิประกอบด้วย เวน้แต่ขอใช้สิทธิ                    
ในอัตราเหมาจ่าย 
                               (3.2) ค่าพาหนะเดินทางในพืน้ที่ กรณเีบิกในอัตราเหมาจ่ายไม่ต้องมีเอกสารหลักฐาน เว้นแต่กรณี                     
เบิกตามที่จ่ายจริง หากมีค่าผ่านทาง ค่าทางด่วน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และอื่น ๆ ต้องมีหลกัฐานแสดงการจ่ายเงิน ถ้าไม่สามารถ                  
ขอเอกสารหลักฐานใดได้ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อกัษร 
                               (3.3) หลักฐานการเดินทางโดยเครื่องบนิ จะต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
                                      (3.3.1) ชื่อและสกุลของผูเ้ดินทางปฏิบัติงาน 
                                      (3.3.2) วัน เวลา และเส้นทางการเดินทาง 
                                      (3.3.3) ระดับชั้นการโดยสาร และราคาค่าโดยสาร 
                               ทั้งนี้ การเดินทางโดยเครื่องบินสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการโหลดสัมภาระได้ไม่เกิน 15 กิโลกรัม                    
โดยต้องด าเนินการลว่งหน้าซ่ึงไดป้ระมาณการสัมภาระในการเดินทางไวแ้ล้ว เว้นแต่สัมภาระที่โหลดนั้นเกี่ยวข้อง จ าเปน็                      
และเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ ใหร้ะบุเหตุผลความจ าเป็น และรายละเอียดของสัมภาระที่โหลด และได้ขออนุมัติจาก                              
ผู้มีอ านาจตามข้อ 6 แล้ว จึงจะอนุญาตให้เบิกค่าธรรมเนียมในการโหลดสัมภาระนั้นได้ตามที่จ่ายจริง 
                               (3.4) ค่าใช้จ่ายนอกเหนอืจากการให้บริการปกติภาคบังคับ (Option) ของสายการบิน เช่น                 
ประกันภัย ค่าเลือกทีน่ั่ง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ถือเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดินทางปฏิบัตงิาน 
                               (3.5) การไปปฏิบัติงานนอกพืน้ที่ต่อเนือ่งกันตัง้แต่ 14 วันขึ้นไป (นบัรวมวันเดินทาง) ใหเ้บิกค่าซัก                  
อบ รีดเสื้อผ้า ได้ ตามหลักฐานทีจ่่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 50 บาท 
                               (3.6) ค่าพาหนะ และค่าชดเชย ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่สหกรณ์ก าหนด 
                               (3.7) กรณีใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เบกิค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง                         
ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก าหนด 

/6 (4) ค่าใช้จ่าย... 
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                               (2.3) กรณีผู้เดินทางปฏิบัติงานเข้าพักโรงแรมหรือที่พักแรมในชว่งเวลาสั้น ๆ (day use)                        
โดยไม่พักค้างคืน หรือพกัค้างคืนแต่มีความจ าเป็นต้องเข้าพักก่อนเวลาท่ีโรงแรมหรอืที่พักแรมก าหนด หากโรงแรมหรือ                 
ที่พักแรมเรียกเก็บค่าเช่าที่พัก ใหเ้บิกค่าเช่าที่พักสว่นนั้นได้ 50% ของราคาที่พกั และสูงสุดไม่เกินอัตราค่าที่พักตามที่                 
สหกรณก์ าหนด 
                               (2.4) กรณีการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป เพื่อการประชุม อบรม สัมมนา หรืออื่น ๆ                             
ให้ผู้ปฏิบัติงานพักรว่มกัน หรือกรณีที่ไม่สะดวกพักร่วมกัน หรือไม่สะดวกในการพักในที่พักเดียวกนั ให้จัดหาที่พักโดยให้              
ค านึงถงึความเหมาะสมและประหยัด โดยค่าที่พักต่อคนจะต้องไม่เกินอัตราที่สหกรณ์ประกาศก าหนด  
                               (2.5) กรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่อ าเภอท่าศาลา อ าเภอเมืองนครศรธีรรมราช อ าเภอสิชล 
อ าเภอนบพิต า และอ าเภอพรหมคีรี หรืออ าเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่อยู่ประจ าของผู้ปฏิบตัิงาน กรณีต้องพกัค้างคืน
เนื่องจากมีภารกิจเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติงาน หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอื่น ๆ ท าให้ไม่สามารถเดนิทางกลับได้ในวันดังกล่าว                
ให้เสนอประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติก่อน จึงจะมีสิทธิเบกิคา่ที่พัก 
                               (2.6) กรณีมีเหตฉุุกเฉินไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ จนท าให้                   
ไม่สามารถเดินทางกลับภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานได้ และจ าเป็นต้องพักค้างคืน ให้ชี้แจงความจ าเป็น และเหตุผล                           
เป็นลายลักษณ์อกัษร 
                         (3) ค่าพาหนะ ให้เบิกได้ตามอัตราท่ีสหกรณ์ประกาศก าหนด และเป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                               (3.1) ผู้เดินทางปฏิบัติงานจะต้องแนบหลักฐานแสดงการจ่ายเงนิประกอบด้วย เวน้แต่ขอใช้สิทธิ                    
ในอัตราเหมาจ่าย 
                               (3.2) ค่าพาหนะเดินทางในพืน้ที่ กรณเีบิกในอัตราเหมาจ่ายไม่ต้องมีเอกสารหลักฐาน เว้นแต่กรณี                     
เบิกตามที่จ่ายจริง หากมีค่าผ่านทาง ค่าทางด่วน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และอื่น ๆ ต้องมีหลกัฐานแสดงการจ่ายเงิน ถ้าไม่สามารถ                  
ขอเอกสารหลักฐานใดได้ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อกัษร 
                               (3.3) หลักฐานการเดินทางโดยเครื่องบนิ จะต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
                                      (3.3.1) ชื่อและสกุลของผูเ้ดินทางปฏิบัติงาน 
                                      (3.3.2) วัน เวลา และเส้นทางการเดินทาง 
                                      (3.3.3) ระดับชั้นการโดยสาร และราคาค่าโดยสาร 
                               ทั้งนี้ การเดินทางโดยเครื่องบินสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการโหลดสัมภาระได้ไม่เกิน 15 กิโลกรัม                    
โดยต้องด าเนินการลว่งหน้าซ่ึงไดป้ระมาณการสัมภาระในการเดินทางไวแ้ล้ว เว้นแต่สัมภาระที่โหลดนั้นเกี่ยวข้อง จ าเปน็                      
และเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ ใหร้ะบุเหตุผลความจ าเป็น และรายละเอียดของสัมภาระที่โหลด และได้ขออนุมัติจาก                              
ผู้มีอ านาจตามข้อ 6 แล้ว จึงจะอนุญาตให้เบิกค่าธรรมเนียมในการโหลดสัมภาระนั้นได้ตามที่จ่ายจริง 
                               (3.4) ค่าใช้จ่ายนอกเหนอืจากการให้บริการปกติภาคบังคับ (Option) ของสายการบิน เช่น                 
ประกันภัย ค่าเลือกทีน่ั่ง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ถือเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดินทางปฏิบัตงิาน 
                               (3.5) การไปปฏิบัติงานนอกพืน้ที่ต่อเนือ่งกันตัง้แต่ 14 วันขึ้นไป (นบัรวมวันเดินทาง) ใหเ้บิกค่าซัก                  
อบ รีดเสื้อผ้า ได้ ตามหลักฐานทีจ่่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 50 บาท 
                               (3.6) ค่าพาหนะ และค่าชดเชย ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่สหกรณ์ก าหนด 
                               (3.7) กรณีใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เบกิค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง                         
ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก าหนด 

/6 (4) ค่าใช้จ่าย... 
 

 

 

 

                         (4) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ให้เปน็ไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                               (4.1) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ใหเ้บิกได้เท่าที่จ่ายจริง และมีหลักฐานการจ่ายเงินประกอบ 
การเบิกจ่ายด้วย 
                               (4.2) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์แกง่านสหกรณ์ เช่น ค่าเครื่องเขียน                         
แบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนงัสือ และค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง และมีหลักฐานการจ่ายเงิน                  
ประกอบการเบิกจ่ายด้วย 
                  ข้อ 10 กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับสิทธิในการเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจาก                    
หน่วยงานนั้นเป็นอันดับแรก เว้นแต่ ได้รับในอัตราที่ต่ ากว่าที่สหกรณ์ก าหนด ใหเ้บิกได้เฉพาะสว่นที่ไม่สามารถเบิกจาก                 
หน่วยงานนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินอตัราที่สหกรณ์ก าหนด 
                  ข้อ 11 ผู้เดินทางปฏิบัติงานอาจขอยืมเงินทดรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยต้องสอดคล้อง                 
เหมาะสมกับอัตราที่สหกรณ์ก าหนด และให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรอง ดังนี้ 
                           (1) กรณีขอยืมเงินทดรองเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ยืมล่วงหน้าได้                      
ไม่เกิน 7 วันท าการ กอ่นวนัสิ้นสดุการจ่ายค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 
                           (2) กรณีขอยืมเงินทดรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทาง โดยไม่ขอยืมเงินเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียน                  
ให้ยืมล่วงหน้าไดไ้ม่เกิน 7 วันท าการ ก่อนวันเริ่มเดินทาง 
                  ข้อ 12 การเปลี่ยนหรือคนืตั๋วเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยเหตุผลความจ าเป็นส่วนตวั หรือภารกิจ              
ส่วนตัว ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ทั้งหมดจากการไม่ไดไ้ปปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทางไป                  
ปฏิบัติงาน 
                  ข้อ 13 กรณีที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดขอ้ความเรื่องใดไว้ หรือไม่เปน็ไปตามที่ก าหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนนิการ และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามระเบียบ ใหค้ณะกรรมการด าเนนิการ                  
มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
 
                  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รกัษาการตามระเบียบนี้ 
                                   
                  ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 
 
 
 
 

                             (นายนิรันดร์ จินดานาค) 
                             ประธานกรรมการ 

                             สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด                          
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที  23/2562 

เรื อง อัตราคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื อกิจการงานสหกรณ์ฯ  
ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ 

………………………………………….. 
                      

                    โดยที่เห็นสมควรปรับปรงุ และเพื่ออนุวัติใหเ้ป็นไปตามระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการและ                          
ผู้ตรวจสอบกิจการ สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 22 ครัง้ที่ 12/2561 เม่ือวันที่ 26                
กันยายน 2561 โดยความเห็นชอบของทีป่ระชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เม่ือวันที่ 12                  
ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบใหก้ าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ  
ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้  
                    ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย               
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ” 
                    ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 13 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 
                    ข้อ 3  อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานส าหรับกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดดังนี ้

ระยะเวลาเดินทาง 
อัตราค่าใช้จ่าย  

ค่าเบ้ียเลี้ยง/วัน ค่าที พัก/วัน 
ค่าพาหนะเดินทาง      

ในพื้นที  ค่าพาหนะเดินทาง 

(1) กรณีเดินทางไป 
    ปฏิบัติงานที่มีระยะ 
    เวลาไม่เกิน 15 วัน 

300 บาท เหมาจ่าย 500 บาท 
หรือตามที่จ่ายจริง แต่
ไม่เกิน 1,600 บาท 

เหมาจ่ายวันละ 300 บาท 
หรือตามที่จ่ายจริงแตไ่ม่เกิน 
400 บาท 

เท่าที่จ่ายจริงโดยทางรถยนต์ 
รถไฟ หรือเคร่ืองบินไม่เกิน 
1,800 บาทตอ่เที่ยวบิน 

(2) กรณีเดินทางไป 
    ปฏิบัติงานที่มีระยะ 
    เวลาเกิน 15 วัน  
    แต่ไม่เกิน 30 วัน 

300 บาท เหมาจ่าย 500 บาท 
หรือตามที่จ่ายจริง แต่
ไม่เกิน 1,500 บาท 

เหมาจ่ายวันละ 300 บาท 
หรือตามที่จ่ายจริงแตไ่ม่เกิน 
400 บาท 
 

เท่าที่จ่ายจริงโดยทางรถยนต์ 
รถไฟ หรือเคร่ืองบินไม่เกิน 
1,800 บาทตอ่เที่ยวบิน 

(3) กรณีเดินทางไป 
    ปฏิบัติงานที่มีระยะ 
    เวลาเกิน 30 วัน  

300 บาท เหมาจ่าย 6,000 บาท 
ต่อ 30 วัน หรือตามที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
22,000 บาท 

เหมาจ่ายวันละ 300 บาท 
หรือตามที่จ่ายจริงแตไ่ม่เกิน 
400 บาท 
 

เท่าที่จ่ายจริงโดยทางรถยนต์ 
รถไฟ หรือเคร่ืองบินไม่เกิน 
1,800 บาทตอ่เที่ยวบิน 

 

 
/2 ข้อ 4 กรณี... 
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที  23/2562 

เรื อง อัตราคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื อกิจการงานสหกรณ์ฯ  
ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ 

………………………………………….. 
                      

                    โดยที่เห็นสมควรปรับปรงุ และเพื่ออนุวัติใหเ้ป็นไปตามระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการและ                          
ผู้ตรวจสอบกิจการ สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 22 ครัง้ที่ 12/2561 เม่ือวันที่ 26                
กันยายน 2561 โดยความเห็นชอบของทีป่ระชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เม่ือวันที่ 12                  
ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบใหก้ าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ  
ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้  
                    ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย               
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ” 
                    ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 13 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 
                    ข้อ 3  อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานส าหรับกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดดังนี ้

ระยะเวลาเดินทาง 
อัตราค่าใช้จ่าย  

ค่าเบ้ียเลี้ยง/วัน ค่าที พัก/วัน 
ค่าพาหนะเดินทาง      

ในพื้นที  ค่าพาหนะเดินทาง 

(1) กรณีเดินทางไป 
    ปฏิบัติงานที่มีระยะ 
    เวลาไม่เกิน 15 วัน 

300 บาท เหมาจ่าย 500 บาท 
หรือตามที่จ่ายจริง แต่
ไม่เกิน 1,600 บาท 

เหมาจ่ายวันละ 300 บาท 
หรือตามที่จ่ายจริงแตไ่ม่เกิน 
400 บาท 

เท่าที่จ่ายจริงโดยทางรถยนต์ 
รถไฟ หรือเคร่ืองบินไม่เกิน 
1,800 บาทตอ่เที่ยวบิน 

(2) กรณีเดินทางไป 
    ปฏิบัติงานที่มีระยะ 
    เวลาเกิน 15 วัน  
    แต่ไม่เกิน 30 วัน 

300 บาท เหมาจ่าย 500 บาท 
หรือตามที่จ่ายจริง แต่
ไม่เกิน 1,500 บาท 

เหมาจ่ายวันละ 300 บาท 
หรือตามที่จ่ายจริงแตไ่ม่เกิน 
400 บาท 
 

เท่าที่จ่ายจริงโดยทางรถยนต์ 
รถไฟ หรือเคร่ืองบินไม่เกิน 
1,800 บาทตอ่เที่ยวบิน 

(3) กรณีเดินทางไป 
    ปฏิบัติงานที่มีระยะ 
    เวลาเกิน 30 วัน  

300 บาท เหมาจ่าย 6,000 บาท 
ต่อ 30 วัน หรือตามที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
22,000 บาท 

เหมาจ่ายวันละ 300 บาท 
หรือตามที่จ่ายจริงแตไ่ม่เกิน 
400 บาท 
 

เท่าที่จ่ายจริงโดยทางรถยนต์ 
รถไฟ หรือเคร่ืองบินไม่เกิน 
1,800 บาทตอ่เที่ยวบิน 

 

 
/2 ข้อ 4 กรณี... 

 

 

                    ข้อ 4  กรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัว หรือยานพาหนะอื่น ให้เบกิค่ายานพาหนะและค่าชดเชยได้ในอัตราดังนี ้
                             (1) การเดินทางไปปฏิบัตงิานต่างจังหวัด หรือภายในจังหวัดนครศรธีรรมราช เว้นแต่อ าเภอท่าศาลา                 
ให้เบิกค่ายานพาหนะและค่าชดเชยดังนี้ 
                                  (1.1) รถยนต์ส่วนบคุคล เบิกในอัตราเหมาจ่ายกิโลเมตรละ 4 บาท 
                                  (1.2) รถจักรยานยนต์ เบิกในอัตราเหมาจ่ายกิโลเมตรละ 2 บาท 
                                  (1.3) กรณีมีค่าผ่านทาง ค่าทางด่วน และค่าที่จอดรถ เพื่อการเดินทางในเส้นทาง ใหเ้บิกได้                     
ตามที่จ่ายจริง โดยให้แนบหลักฐานแสดงรายการค่าใช้จ่ายนั้นประกอบการเบิกจ่าย 
                                  (1.4) การคิดระยะทางเหมาเพื่อค านวณค่าใช้จ่าย ให้คิดค านวณตามระยะทางระหว่าง                            
สถานที่ต้นทางถงึสถานที่ปลายทาง ตามเส้นทางในทางสั้นและทางตรง ซ่ึงสามารถเดินทางโดยสะดวกและปลอดภัยของ           
กรมทางหลวง (เข้าถึงได้ที่ http://map-server.doh.go.th) หรอืจาก Google Map (เข้าถึงได้ที่                      
http://maps.google.co.th) หรือระยะทางเหมาที่สหกรณ์อนุญาตให้ใช้อ้างอิง 
                                  (1.5) กรณีการเดินทางในภารกิจที่ไมช่ัดเจนในเส้นทาง และต้องสืบเสาะถึงข้อมูลเพื่อประโยชน์             
กับสหกรณ์ฯ อาทิเช่น การติดตามลูกหนี้ การสืบทราบทรัพย์ การตรวจสอบหลักทรัพย์ประกัน การคิดระยะทางเหมาเพื่อ          
ค านวณค่าใช้จ่าย ให้คิดตามระยะทางตั้งแต่เริ่มเดินทางจากสถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณ์ฯ จนสิ้นสุดการเดินทางถงึสถานที่               
อยู่ประจ าหรือสหกรณ์ฯ แล้วแต่กรณ ี
                             (2) การเดินทางไปปฏิบัตงิานภายในอ าเภอท่าศาลา ให้เบิกค่ายานพาหนะและค่าชดเชยดังนี้ 
                                  (2.1) ในพื้นที่ตลาดท่าศาลา ที่ว่าการอ าเภอท่าศาลา หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่น ที่ตั้ง              
อยู่ในบริเวณที่ว่าการอ าเภอ ให้ค านวณระยะทางในอัตราเหมาจ่าย 15 กิโลเมตร และเบิกค่ายานพาหนะ ค่าชดเชย ในอัตรา  
ตามที่ก าหนดในข้อ 4 (1) (2) แลว้แต่กรณี 
                                  (2.2) ในพื้นที่เขตอ าเภอท่าศาลา นอกเหนอืจากพื้นที่ตาม (2.1) ใหค้ านวณระยะทางในอัตรา                
เหมาจ่าย และเบิกค่ายานพาหนะ ค่าชดเชย ในอัตราตามที่ก าหนดในข้อ 4 (1) (2) แลว้แต่กรณี 
                    ข้อ 5  กรณีที่ประกาศนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรอืไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนนิการ และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศ ใหค้ณะกรรมการด าเนนิการ                 
มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
 

                    ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี ้
 

                    ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(นายนิรันดร์ จินดานาค) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที   25/2565 

เรื อง   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 าหนดดังนี้ 
(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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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที   25/2565 

เรื อง   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 

   

 
 
 

 

 

     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 ใหม้ีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน ได้ไม่เกินจ านวนวันท่ี                
ด ารงต าแหน่ง  โดยน าจ านวนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงฯ ต่อเดือนในแต่ละต าแหน่ง 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)  ให้คณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้  และ                  
คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ ได้รับคา่เบี้ยประชุมเหมาจา่ยเป็นรายเดือน เฉพาะเดือนท่ีมีการประชุม หาก               
เดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเพยีงครั้งเดียว และหากเดือนใดไม่มีการประชุม ก็จะไม่มีการจ่าย            
ค่าเบี้ยประชุม 
                      (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 และกรรมการอื น ๆ ที เข้าประชุมตามเงื อนไขข้อ 4(5) 300 

 
 ประกาศ ณ วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


