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สาํเนา 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  จาํกัด  

ว่าด้วย   การเลือกตัง้ผู้แทนสมาชกิ   

พ.ศ. 2556 

 
 

ตามท่ีท่ีประชมุใหญ่ได้เสนอให้มีการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

จํากดั  วา่ด้วย การเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิก  ในการประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2555 เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 

2556  อาศยัอํานาจตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั ข้อ 63 ข้อ 78(8) 

และ ข้อ 110 (10) คณะกรรมการดําเนินการชดุท่ี 40 ในคราวประชมุครัง้ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556  

จงึมีมตใิห้กําหนดระเบียบ วา่ด้วย การเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกดงัตอ่ไปนี ้

 
 

หมวดที่ 1 

บททั่วไป 
 ข้อ 1. ระเบียบนี ้เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั ว่าด้วย 

การเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2556” 

 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนีต้ัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั วา่ด้วย การ

เลือกตัง้ผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2554” 

ข้อ 4. ในระเบียบนี ้

“สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

“สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์หาวิทยาลยั  

    สงขลานครินทร์ จํากดั 

 “คณะกรรมการอํานวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

 “ผู้จดัการใหญ่” หมายถึง ผู้จดัการใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
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“ผู้แทนสมาชิก” หมายถึง   ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

 “เขตเลือกตัง้” หมายถึง  เขตเลือกตัง้ท่ีได้กําหนดไว้ในประกาศนี ้

“หนว่ยเลือกตัง้” หมายถึง  สถานท่ีท่ีกําหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิก 

“คณะกรรมการเลือกตัง้” หมายถึง คณะกรรมการเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

 ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้

 
 

หมวดที่ 2 

คณะกรรมการเลือกตัง้  
 

 ข้อ 6. ให้สหกรณ์แตง่ตัง้คณะกรรมการเลือกตัง้ ขึน้คณะหนึง่เพ่ือดําเนินการเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิก  

คณะกรรมการเลือกตัง้ให้ประกอบด้วย คณะกรรมการอํานวยการ และผู้จดัการใหญ่ ให้ประธาน

คณะกรรมการอํานวยการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการเลือกตัง้  และให้ผู้ จดัการใหญ่ทําหน้าท่ี

เลขานกุารคณะกรรมการเลือกตัง้ 

ให้คณะกรรมการเลือกตัง้ดําเนินการเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบนี ้  

ข้อ 7.  ให้คณะกรรมการเลือกตัง้แต่งตัง้ เ จ้าหน้าท่ีประจําหน่วยเลือกตัง้หน่วยละ  2 คน  

ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยเลือกตัง้ 1 คน และกรรมการหน่วยเลือกตัง้ 1 คน  เจ้าหน้าท่ีประจําหน่วย

เลือกตัง้ให้มีวาระเป็นคราว ๆ ไป  

 ข้อ 8. ให้เจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยเลือกตัง้มีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการเลือกตัง้ตามประกาศการ

เลือกตัง้ผู้แทนสมาชิก 

ข้อ 9. ให้เจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยเลือกตัง้ ท่ีปฏิบตังิานในวนัลงคะแนนเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิก ได้รับ

คา่ตอบแทนจากสหกรณ์ในอตัราคนละ 500 บาทตอ่วนั 

 

หมวดที่ 3 

การเลือกตัง้ผู้แทนสมาชกิ 
 ข้อ 10. ผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์ให้มีจํานวนสงูสดุไม่เกิน 300 คน โดยให้คํานวณสดัส่วนผู้แทน

สมาชิกจากจํานวนสมาชิกทัง้หมดหารด้วย 300 ถ้าเศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินก่ึงให้เลือกตัง้ผู้ แทน

สมาชิกเพิ่มขึน้อีกหนึ่งคน แตร่วมกันแล้วต้องไม่เกิน 300 คน ให้ถือจํานวนสมาชิก ณ วนัสิน้ปีบญัชีของ

สหกรณ์ก่อนเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกเป็นเกณฑ์ 
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ข้อ 11. ให้สหกรณ์กําหนดเขตเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกดงันี ้

(1) เขตเลือกตัง้ท่ี 1  ประกอบด้วย     คณะวิทยาศาสตร์   สํานกังานอธิการบดีวิทยาเขต 

หาดใหญ่  ศนูย์ สถาบนั สํานกัท่ีเทียบเทา่คณะ และหนว่ยงานตา่ง ๆ ในวิทยาเขต 

หาดใหญ่  ข้าราชการบํานาญวิทยาเขตหาดใหญ่ และสหกรณ์  

(2) เขตเลือกตัง้ท่ี 2  ประกอบด้วยคณะตา่ง ๆ ในวิทยาเขตหาดใหญ่  ยกเว้นคณะ 

แพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์   

(3) เขตเลือกตัง้ท่ี 3  ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์    

(4) เขตเลือกตัง้ท่ี 4  ประกอบด้วยคณะ ศนูย์ สํานกั สถาบนั สํานกัท่ีเทียบเทา่คณะ และ 

หนว่ยงานตา่ง ๆ และข้าราชการบํานาญในวิทยาเขตปัตตานี  วิทยาเขตภเูก็ต   

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี  และวิทยาเขตตรัง   

ข้อ 12. ผู้แทนสมาชิกท่ีจะทําการเลือกตัง้ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิก 4 ประเภท ดงันี ้

(1) ผู้แทนสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการ หรือพนกังานของรัฐ หรือพนกังานมหาวิทยาลยัสาย

วิชาการ 

(2)  ผู้แทนสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการ  หรือพนกังานของรัฐ หรือพนกังานมหาวิทยาลยัสาย

สนบัสนนุ 

(3) ผู้แทนสมาชิกท่ีเป็นลกูจ้างประจํา  หรือข้าราชการบํานาญ หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

(4)  ผู้แทนสมาชิกท่ีเป็นพนกังานเงินรายได้ หรือลกูจ้างชัว่คราว หรือพนกังานราชการ  

ข้อ 13. จํานวนผู้แทนสมาชิกแตล่ะประเภทในแตล่ะเขตเลือกตัง้ให้ถือเกณฑ์สดัส่วนผู้แทนสมาชิก

ตาม ข้อ 10.  ถ้าจํานวนผู้แทนสมาชิกยงัไม่ครบจํานวนท่ีพึงจะมีได้ เขตเลือกตัง้ใดมีเศษท่ีเหลือจากการ

คํานวณมากท่ีสุดให้เขตเลือกตัง้นัน้มีผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึน้อีกตามสดัส่วน โดยเพิ่มในประเภทของผู้ แทน

สมาชิกท่ีมีเศษเหลือมากท่ีสดุก่อนเป็นลําดบัแรก และให้เพิ่มผู้แทนสมาชิกตามวิธีดงักล่าวแก่เขตเลือกตัง้ท่ี

มีเศษในลําดบัรองลงมาตามลําดบัจนครบ 300 คน 

ข้อ 14. ให้สหกรณ์จดัให้มีกลุ่มสมาชิกจํานวน 300 กลุม่  และให้กลุม่สมาชิกทกุกลุม่เป็น 

หนว่ยเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิก    

สมาชิกในแตล่ะกลุม่ต้องมีจํานวนไมน้่อยกวา่ก่ึงหนึง่ และไมเ่กินหนึง่เทา่คร่ึงของจํานวนสมาชิกท่ี

ใช้คํานวณหาจํานวนผู้แทนสมาชิกตามข้อ 10. โดยคํานงึถึงลกัษณะท่ีตัง้ของหนว่ยงานท่ีสมาชิกสงักดัอยู่

เป็นเกณฑ์ และให้สมาชิกในแตล่ะกลุม่เลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกขึน้กลุม่ละ 1 คน และให้ผู้แทนสมาชิกท่ีได้รับ

การเลือกตัง้เป็นประธานกลุ่มสมาชิกนัน้ 

ผู้แทนสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะต้องเป็นไปตามประเภทท่ีกําหนดไว้ในประกาศการเลือกตัง้ผู้ แทน

สมาชิกเป็นคราว ๆ ไป  
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ข้อ 15. ให้ผู้แทนสมาชิกอยูใ่นตําแหนง่คราวละสองปีนบัจากวนัเลือกตัง้   และในระหวา่งท่ียงัไมมี่ 

การเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกใหมใ่ห้ผู้แทนสมาชิกเดมิอยูใ่นตําแหนง่ไปพลางก่อน  ทัง้นีส้หกรณ์ จะต้องจดัให้มี

การเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีวาระของผู้แทนสมาชิกสิน้สดุลง   

 ข้อ 16. ถ้าตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างลงเพราะเหตอ่ืุนใด   นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้     

หน่วยเลือกตัง้กลุ่มสมาชิกท่ีมีผู้ แทนสมาชิกว่างลงนัน้ เลือกตัง้สมาชิกในกลุ่มขึน้เป็นผู้ แทนสมาชิกแทน 

ตําแหนง่ท่ีวา่ง ตามวิธีการเลือกตัง้ท่ีคณะกรรมการเลือกตัง้กําหนด   

 ผู้แทนสมาชิกท่ีเข้ามาแทนในตําแหนง่ท่ีวา่ง  ให้อยูใ่นตําแหนง่ได้เทา่กบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีตน 

แทน 

ข้อ 17. คณุสมบตัิของผู้แทนสมาชิก   ผู้แทนสมาชิกต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้ 

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีมิใชส่มาชิกสมทบ   

(2) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี  ยกเว้นสมาชิกท่ีเป็นพนกังานเงินรายได้ 

หรือลกูจ้างชัว่คราวต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

(3) มีช่ือสงักดัอยูใ่นหนว่ยเลือกตัง้ท่ีลงสมคัรรับเลือกตัง้ 

(4) ไมเ่ป็นผู้ผิดนดัการสง่เงินงวดชําระหนี ้หรือหุ้นของสหกรณ์ในระยะเวลาสองปีนบัจาก

วนัท่ีผิดนดัจนถึงวนัประกาศรับสมคัรผู้แทนสมาชิกในคราวนัน้ 

ข้อ 18. ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหนง่ด้วยเหตตุา่งๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัสหกรณ์  

 ข้อ 19. ให้คณะกรรมการเลือกตัง้ประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการเลือกตัง้ หน่วยเลือกตัง้ วนัรับ

สมคัร วนัประกาศรายช่ือผู้สมคัร  วนัเลือกตัง้  วนัประกาศผลการเลือกตัง้  และดําเนินการเลือกตัง้ผู้ แทน

สมาชิกให้เสร็จสิน้ภายใน 45 วนั  นบัจากวนัรับสมคัร 

 ข้อ 20. ถ้าสมาชิกรายใดท่ีสมคัรรับเลือกตัง้แล้ว   แตไ่ม่ปรากฏรายช่ือเป็นผู้สมคัร  ให้ย่ืนคําร้องตอ่

คณะกรรมการเลือกตัง้ภายใน 7 วัน นับแต่วนัท่ีประกาศรายช่ือผู้ สมคัรเพ่ือให้คณะกรรมการเลือกตัง้

ตรวจสอบ หรือประกาศเพิ่มเตมิรายช่ือผู้สมคัรตอ่ไป 

 ข้อ 21. การใช้สิทธิสมคัรรับเลือกตัง้เป็นผู้แทนสมาชิก   ต้องใช้สิทธิเฉพาะในหนว่ยเลือกตัง้ท่ีตน

สงักดัอยูเ่ทา่นัน้ 

 ข้อ 22. การสมคัรรับเลือกตัง้ ให้ผู้สมคัรย่ืนใบสมคัรตามแบบ และหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

เลือกตัง้กําหนด 

 ข้อ 23. การเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกให้สมาชิกเป็นผู้ลงคะแนนเลือกตัง้โดยวิธีลบัตามวิธีท่ีกําหนดไว้

ในประกาศการเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์  

สมาชิกทกุคนมีสิทธิในการออกเสียงเทา่กนัคนละหนึง่เสียง     สมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนไปใช้

สิทธิในการออกเสียงแทนตนไมไ่ด้ 
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 ข้อ 24. การใช้สิทธิออกเสียง สมาชิกต้องใช้สิทธิออกเสียงเฉพาะในหนว่ยเลือกตัง้ท่ีตนมีช่ือในบญัชี

รายช่ือผู้ มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตัง้เทา่นัน้ 

 ข้อ 25. เขตเลือกตัง้ใดมีผู้แทนสมาชิกไม่ครบตามจํานวนท่ีกําหนดให้มีได้ในการ เลือกตัง้คราวนัน้   

ให้หน่วยเลือกตัง้ท่ียงัไม่มีผู้แทนสมาชิกในเขตเลือกตัง้นัน้  เสนอช่ือผู้แทนสมาชิกให้ครบตามประเภทและ

จํานวนท่ีกําหนด    

เม่ือดําเนินการตามวรรคแรกแล้ว   จํานวนผู้แทนสมาชิกยงัไม่ครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว้อีก  ให้

หน่วยเลือกตัง้ท่ีมีผู้ แทนสมาชิกไม่ครบตามจํานวนท่ี กําหนด   เสนอช่ือสมาชิกประเภทใดก็ได้เป็นผู้แทน

สมาชิกให้ครบตามจํานวนท่ีกําหนด  

หนว่ยเลือกตัง้ท่ีมีสิทธ์ิแตง่ตัง้ผู้แทนสมาชิกจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท่ี

ใช้คํานวณหาจํานวนผู้แทนสมาชิกในข้อ 10. 

ให้หัวหน้าหน่วยเลือกตัง้เป็นผู้ เสนอช่ือผู้ แทนสมาชิกข้างต้นไปยังสหกรณ์เพ่ือให้คณะกรรมการ

เลือกตัง้ประกาศแตง่ตัง้เป็นผู้แทนสมาชิก 

หนว่ยเลือกตัง้ใดไมมี่ผู้สมคัรรับเลือกตัง้เป็นผู้แทนสมาชิก ให้ถือวา่สละสิทธ์ิในการมีผู้แทนสมาชิก   

 
 

หมวดที่ 4 

สิทธิ และหน้าที่ของผู้แทนสมาชกิ 
ข้อ 26. สิทธิ และหน้าท่ีของผู้แทนสมาชิก  ผู้แทนสมาชิกมีสิทธิและหน้าท่ีดงันี ้

(1) เข้าประชมุใหญ่สามญัประจําปี หรือประชมุใหญ่วิสามญัของสหกรณ์ 

(2) เข้าร่วมสมัมนา หรือร่วมกิจกรรมอ่ืนท่ีสหกรณ์จดัให้สําหรับผู้แทนสมาชิก 

(3) เสนอแนะความคิดเห็นในด้านการดําเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ตอ่คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

(4) เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหวา่งสมาชิกกบัสหกรณ์ 

ข้อ 27. คา่ตอบแทนผู้แทนสมาชิก 

(1) คา่เบีย้ประชมุในการประชมุใหญ่  ครัง้ละ 1,000 บาท  ทัง้นีผู้้แทนสมาชิกต้องมีเวลา

เข้าร่วมประชมุครบตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์กําหนดในแตล่ะครัง้ 

(2) คา่เบีย้สมัมนาของผู้แทนสมาชิก ครัง้ละ 500 บาท ทัง้นีผู้้ แทนสมาชิกต้องมีเวลาเข้า

ร่วมสมัมนาครบตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์กําหนดในแตล่ะครัง้ 
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หมวด 5  

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 28. ให้ผู้แทนสมาชิกท่ีได้รับเลือกตัง้ก่อนระเบียบนีถื้อใช้บงัคบั   พ้นจากตําแหน่งเม่ือประกาศใช้ 

ระเบียบนี ้  และให้รักษาการตําแหนง่ผู้แทนสมาชิกไปจนกวา่จะมีการเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกชดุใหม ่   

ให้คณะกรรมการเลือกตัง้จดัให้มีการเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกชดุใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนั  นบั

ถดัจากวนัท่ีประกาศใช้ระเบียบนี ้ 

   

ประกาศ  ณ วนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ 2556 

 

(ลงช่ือ) บรรเจิด  พฤฒิกิตติ 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บรรเจิด  พฤฒิกิตต)ิ 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
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