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สาํเนา 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จาํกัด     

ว่าด้วย   คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ  
พ.ศ. 2557 

 อาศยัอํานาจตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จํากดั  ข้อ 78(8) และ 
ข้อ 110(10) คณะกรรมการดําเนินการชดุท่ี 41 ในคราวประชมุครัง้ท่ี 16 เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557   จึงได้
กําหนดระเบียบ วา่ด้วย คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ดงันี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนี ้ เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั วา่ด้วย   
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2557 “ 
 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนีต้ัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลกิระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั วา่ด้วย   
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2556 

บรรดามต ิ ประกาศ  คําสัง่  และแนวทางปฏิบตัอ่ืินท่ีขดัหรือแย้งกบัระเบียบนีใ้ห้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี ้
 “สหกรณ์” หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
 “สมาชิก” หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ จํากดั 
 “คณะกรรมการอํานวยการ” หมายถึง  คณะกรรมการอํานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง   ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ จํากดั 

ผู้แทนสมาชิก” หมายถึง   ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
 “คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง   คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
 “ประธานกรรมการสรรหา” หมายถึง ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
 “กรรมการสรรหา” หมายถึง กรรมการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
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 “เลขานุการคณะกรรมการสรรหา” หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
 

หมวดที ่1 
ข้อกาํหนดทัว่ไป 

 ข้อ 5. คณะกรรมการการสรรหา มีจํานวน 9 คน ประกอบด้วย  
  (1) กรรมการเขตสรรหา จํานวน 4 คน 
  (2) กรรมการทัว่ไป จํานวน 5 คน 
 ข้อ 6. คณะกรรมการสรรหาต้องมีคณุสมบตั ิและไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี    
(2) ประธานกรรมการสรรหา ต้องมีวฒุิการศกึษาไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรี  
(3) ไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงันี ้

   ก. เคยได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ 
ท่ีกระทําโดยทจุริต 
                          ข. เคยถกูไลอ่อก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หนว่ยงานของรัฐ 
หรือเอกชน  ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 
                          ค. เคยถกูให้พ้นจากตําแหนง่ประธานกรรมการ หรือกรรมการหรือมีคําวินิจฉยัเป็น
ท่ีสดุให้พ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการตามคําสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 
                         ง. สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี  ้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ใน
ระยะเวลาสองปีทางบญัชีนบัแต่ปีท่ีผิดนัดถึงปีท่ีเลือกตัง้กรรมการดําเนินการ   เว้นแต่การผิดนดันัน้มิได้
เกิดขึน้จากการกระทําของตนเอง 
                          จ. ผู้ซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี ้  

ฉ. ผู้ซึง่เป็นคณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการศนูย์ประสานงานผู้แทน 
สมาชิก    เว้นแตต้่องพ้นจากตําแหน่งตามวาระภายหลงัการประกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา 

  ช. ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 ข้อ 7. ให้สหกรณ์แต่งตัง้คณะกรรมการเลือกตัง้คณะกรรมการสรรหาขึน้คณะหนึ่งเพ่ือดําเนินการ
เลือกตัง้คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการเลือกตัง้คณะกรรมการสรรหาให้ประกอบด้วย คณะกรรมการอํานวยการ และ
ผู้ จัดการใหญ่ของสหกรณ์  ให้ประธานคณะกรรมการอํานวยการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการ
เลือกตัง้คณะกรรมการสรรหา  และให้ผู้ จัดการใหญ่ทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการเลือกตัง้
คณะกรรมการสรรหา 
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ให้คณะกรรมการเลือกตัง้คณะกรรมการสรรหา  ดําเนินการเลือกตัง้คณะกรรมการสรรหาให้เป็นไป
ตามระเบียบนี ้  
 ข้อ 8. การเลือกตัง้กรรมการสรรหา ตามข้อ 5(1) จํานวน 4 คน ให้กรรมการสรรหาได้มาจากการ
ลงคะแนนเลือกตัง้ของผู้แทนสมาชิกในแตล่ะเขตสรรหาดงันี ้

(1) เขตสรรหาท่ี 1  ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกในสงักดัคณะวิทยาศาสตร์     สํานกังาน 
อธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  ศนูย์ สถาบนั สํานกัท่ีเทียบเท่าคณะ สหกรณ์ ในสงักัดวิทยาเขตหาดใหญ่ 
และสมาชิกบํานาญวิทยาเขตหาดใหญ่  ให้มีกรรมการเขตสรรหาได้ 1 คน 

(2) เขตสรรหาท่ี 2  ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกสงักดัคณะตา่ง ๆ ในสงักดัวิทยาเขต 
หาดใหญ่  ให้มีกรรมการเขตสรรหาได้ 1 คน 
  (3) เขตสรรหาท่ี 3  ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกสงักดัคณะแพทยศาสตร์  ให้มีกรรมการเขต
สรรหาได้ 1 คน 

(4) เขตสรรหาท่ี 4  ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกสงักดั คณะ ศนูย์ สํานกั สถาบนั วิทยาเขต 
ปัตตานี   วิทยาเขตภเูก็ต วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี  วิทยาเขตตรัง และสมาชิกบํานาญในเขตสรรหานี ้ให้มี
กรรมการเขตสรรหาได้ 1 คน 

ข้อ 9. การเลือกตัง้กรรมการทัว่ไป ตามข้อ 5(2) จํานวน 5 คน ให้ผู้แทนสมาชิกทกุเขตสรรหามีสิทธ์ิ
ลงคะแนนเลือกตัง้ผู้สมคัรเป็นกรรมการสรรหาได้เพียงหนึง่คน 

ข้อ 10. ให้คณะกรรมการเลือกตัง้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับสมคัรสมาชิกท่ีประสงค์จะสมคัร 
รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการสรรหา  และให้คณะกรรมการเลือกตัง้คณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือผู้สมคัรท่ีมี
คณุสมบตัติามข้อ 6. ให้ผู้แทนสมาชิกพิจารณาลงคะแนนเลือกตัง้โดยวิธีลบั     

ในกรณีมีผู้สมคัรเท่ากับ หรือน้อยกว่าจํานวนคณะกรรมการสรรหาท่ีจะมีได้  ให้ถือว่าผู้สมคัรนัน้
ได้รับการเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการสรรหาโดยไมต้่องมีการลงคะแนนเลือกตัง้ 

ในกรณีมีผู้ สมัครเกินกว่าจํานวนกรรมการสรรหาท่ีจะมีได้  ให้ผู้ ท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุด และ
คะแนนในลําดบัรองถดัไปจนครบตามจํานวนท่ีกําหนดในคราวนัน้ได้รับการเลือกตัง้  

ในกรณีมีผู้ ได้รับคะแนนเสียงเท่ากนั และเป็นคะแนนท่ีมีสทิธิเป็นกรรมการสรรหาซึง่จะทําให้จํานวน
กรรมการสรรหาเกินกว่าท่ีกําหนด  ให้คณะกรรมการเลือกตัง้คณะกรรมการสรรหา ใช้วิธีจบัฉลากเพ่ือให้ได้
กรรมการสรรหาครบตามจํานวนท่ีกําหนด 

ในกรณีมีผู้สมคัรรับเลือกตัง้เป็นกรรมการสรรหาไม่ครบตามจํานวนท่ีกําหนด   ให้คณะกรรมการ
เลือกตัง้คณะกรรมการสรรหาขยายเวลารับสมคัรเพ่ือให้ได้ผู้สมคัรครบตามจํานวนท่ีกําหนด   กรณีขยาย
เวลารับสมคัรแล้วผู้สมคัรยงัไม่ครบตามจํานวนท่ีกําหนด   ให้คณะกรรมการเลือกตัง้ดําเนินการเลือกตัง้ไป
ตามกําหนด 
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 ข้อ 11.  ให้สหกรณ์ประกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาจากสมาชิกท่ีได้รับ เลือกตัง้ภายใน 15 วนั   
นบัจากวนัท่ีทราบผลการเลือกตัง้คณะกรรมการสรรหา  

 ข้อ 12. ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกตัง้ในระหวา่งกนัเองเป็น ประธานกรรมการ 1 คน รองประธาน
กรรมการ 1 คน  ประชาสมัพนัธ์ 1 คน นอกนัน้เป็นกรรมการ 
 ข้อ 13. ให้คณะกรรมการสรรหามีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี   นบัจากวนัท่ีได้รับการ 
ประกาศแตง่ตัง้ 
 ข้อ 14. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการสรรหาพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบตั ิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 6 

 กรรมการสรรหาซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ต้องอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีต่อไปจนกว่า
กรรมการสรรหาซึง่ได้รับแตง่ตัง้ใหมจ่ะเข้ารับหน้าท่ี 
 ในกรณีไม่มีกรรมการสรรหาในตําแหน่งใด  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ถ้ากรรมการสรร
หาท่ีเหลืออยูมี่จํานวนไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่  ให้คณะกรรมการสรรหาท่ีเหลืออยูป่ฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปได้ 

ในกรณีกรรมการสรรหามีจํานวนคงเหลือไมถ่ึงกึ่งหนึง่  ให้สหกรณ์จดัให้มีการเลือกตัง้กรรมการสรร
หาแทนผู้ ท่ีพ้นจากตําแหน่ง   ตามวิธีการเลือกตัง้ท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี ้  และให้ผู้ ท่ีได้รับการเลือกตัง้มี
วาระเท่ากบัผู้ ท่ีตนแทน  

   ข้อ 15. การประชมุของคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหามาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู ่ แตต้่องไมน้่อยกวา่ 5 คน จงึจะเป็นองค์ประชมุ    

ให้กรรมการสรรหาคนหนึง่มีหนึง่เสียงในการลงคะแนน  การลงมตใินการประชมุของคณะกรรมการ
สรรหาให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในท่ีประชมุมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
หนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

เว้นแต่การลงมติวินิจฉัยให้มีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ หรือเพิกถอนสิทธิของผู้สมคัร
ก่อนการประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ  ให้ใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวน
กรรมการสรรหาท่ีมาประชมุ  โดยประธานในท่ีประชมุและกรรมการสรรหาท่ีมาประชมุต้องลงคะแนนเสียง
เพ่ือมีมต ิ  
 ให้ประธานกรรมการสรรหาเป็นประธานในท่ีประชุม  หากประธานกรรมการสรรหาไม่มาประชุม   
หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้รองประธานกรรมการสรรหาเป็นประธานในท่ีประชมุ   หากรองประธาน
ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้   ให้กรรมการสรรหาท่ีมาประชมุเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในท่ี
ประชมุ    
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หลกัเกณฑ์ และวิธีการประชมุของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการสรร 
หากําหนด 

ข้อ 16. ในกรณีท่ีไมมี่ผู้ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหา  หรือมีแตไ่ม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ให้
คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึง่ทําหน้าท่ีแทนประธานกรรมการสรรหา 

 
  

หมวดที ่2  
อาํนาจหน้าที ่

 ข้อ 17. คณะกรรมการสรรหามีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้
  (1) จดัให้มีการเลือกตัง้ หรือสนบัสนนุการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  ให้
เป็นไปตามข้อบงัคบั  ระเบียบ  และประกาศของสหกรณ์ 

(2) ออกประกาศ หรือคําสัง่เพ่ือให้การดําเนินการทัง้หลายอนัจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตาม 
ข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือให้การ
เลือกตัง้เป็นไปโดยสจุริตและเท่ียงธรรม 
  (3) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริง และวินิจฉัยชีข้าดปัญหา หรือข้อโต้แย้งท่ีเกิดขึน้
เก่ียวกบัการปฏิบตัิตามระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการรวมทัง้ประกาศ 
และคําสัง่ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
  (4) ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ  
  ( 5 )  ส่ ง เ ส ริ มและสนับสนุน  ห รือประสานงานกับคณะ  และหน่ ว ย ง านของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ในการให้การศกึษาแก่สมาชิกเก่ียวกบัการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก และการช่วยเหลือในการตรวจสอบการสรรหาตามระเบียบของ
สหกรณ์   การจดัสรรงบประมาณเป็นคา่ใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  (6) ออกประกาศเป็นแนวทางการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้ ได้รับการแต่งตัง้ให้มีอํานาจหน้าท่ี
เก่ียวข้องกบัการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ  
  (7) จัดทํารายงานผลการปฏิบตัิงานประจําปี และข้อสงัเกตเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ 
 ข้อ 18. คณะกรรมการสรรหามีอํานาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการประจําหน่วยสรรหา  หรือ
คณะอนกุรรมการอ่ืน ๆ เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด  
 ข้อ 19. ให้คณะกรรมการสรรหากําหนดจํานวนคณะอนกุรรมการประจําหน่วยสรรหา ได้ตามความ
เหมาะสม โดยคํานงึถึงจํานวนสมาชิกผู้ มีสทิธ์ิลงคะแนนในแตล่ะหน่วยสรรหา ทัง้นีจ้ะต้องไม่น้อยกว่าหน่วย
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ละสามคน ประกอบด้วย ประธานหน่วยสรรหา และกรรมการหน่วยสรรหา ซึง่คณะกรรมการสรรหาแตง่ตัง้
จากสมาชิกท่ีมีช่ือในหน่วยสรรหานัน้ 
 กรรมการประจําหน่วยสรรหา มีวาระอยูใ่นตําแหน่งตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ วา่ด้วย การ
สรรหาคณะกรรมการดําเนินการ   
 หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของคณะอนุกรรมการประจําหน่วยสรรหาให้เป็นไปตามประกาศท่ี
คณะกรรมการสรรหากําหนด 

ให้คณะอนุกรรมการประจําหน่วยสรรหา  ท่ีปฏิบัติงานในวันลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการ
ดําเนินการ ได้รับคา่ตอบแทนจากสหกรณ์ในอตัราคนละ 500 บาทตอ่วนั 
 

หมวดที ่3 
สํานักงานคณะกรรมการสรรหา 

 ข้อ 20. ให้มีสํานกังานคณะกรรมการสรรหา   โดยมีประธานกรรมการสรรหาเป็นผู้บงัคบับญัชา
สงูสดุ 
 ข้อ 21. สํานกังานคณะกรรมการสรรหามีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักิจการทัว่ไปของคณะกรรมการ
สรรหา และมีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

(1)รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการสรรหา  รวมทัง้ศกึษาและรวบรวมข้อมลู 
ตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวกบังานของคณะกรรมการสรรหา  

(2)ให้ความรู้แก่สมาชิก รวมทัง้ผู้สมคัรรับการสรรหา เก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของสมาชิก  
และสง่เสริมให้สมาชิกได้ใช้สทิธ์ิสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ โดยสจุริตและเท่ียงธรรม 

(3) รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ของสหกรณ์    
 ข้อ 22. ให้ผู้จดัการใหญ่ของสหกรณ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาโดยตําแหน่ง    
 ข้อ 23. เลขานุการคณะกรรมการสรรหา    มีหน้าท่ีควบคุมดูแลงานทั่วไปของสํานักงาน
คณะกรรมการสรรหา ให้เป็นไปตามระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวกบัการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 
ของสหกรณ์  และตามท่ีคณะกรรมการสรรหามอบหมาย 
 ข้อ 24. ให้คณะกรรมการสรรหาเสนองบประมาณรายจ่าย เพ่ือจดัสรรเป็นเงินอดุหนนุของ
คณะกรรมการสรรหา  และสํานกังานคณะกรรมการสรรหาไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 
 ข้อ 25. คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหา 

(1) ประธานกรรมการสรรหาให้มีคา่ตอบแทนปีละ 10,000.-บาท 
(2) รองประธาน และกรรมการสรรหาอ่ืน ให้มีคา่ตอบแทนคนละ 5,000 บาท ตอ่ปี 

 
 



 

7 

ข้อ 26. คา่เบีย้ประชมุ 
(1)  ประธานกรรมการสรรหา   ครัง้ละ 1,000.-บาท 
(2)  รองประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาอ่ืน  ครัง้ละ 800.-บาท 
(3)  เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา ครัง้ละ 700.-บาท 
(4)  ผู้ ท่ีคณะกรรมการสรรหาเชิญให้เข้าร่วมประชมุครัง้ละ 500 บาท 

ข้อ 27. คา่พาหนะ คา่ท่ีพกั  คา่เบีย้เลีย้งการเดนิทาง (ถ้ามี)  ให้เบกิจา่ยในอตัราเดียวกบักรรมการ 
ดําเนินการสหกรณ์ 
 ข้อ 28. ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้และ  มีอํานาจ
วินิจฉยัชีข้าดในปัญหาทัง้ปวงท่ีเกิดจากการดําเนินการตามระเบียบนี ้
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 29. ให้คณะกรรมการสรรหาท่ีมีก่อนระเบียบนี ้ ให้คงปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปจนกวา่จะมีการเลือกตัง้
คณะกรรมการสรรหาชดุใหม ่ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 
 

(ลงช่ือ) บรรเจิด  พฤฒิกิตต ิ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด   พฤฒิกิตต)ิ 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 


