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สาํเนา 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  จาํกัด 

ว่าด้วย  ศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิก   

พ.ศ. 2556 

 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด ชุดท่ี 39  ในการ

ประชุมค รั ง้ ท่ี  17  เ ม่ื อวัน ท่ี  22  ม กราคม  2556  อาศัย อํานาจตาม ข้อบังคับส หกรณ์ออม ทรัพ ย์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั ข้อ 78 (8) และข้อ 110 (10)   จึงมีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั   วา่ด้วย ศนูย์ประสานงานผู้แทนสมาชิกไว้ดงันี ้

 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั ว่าด้วย ศนูย์

ประสานงานผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2556” 

 ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตถ่ดัจากวนัท่ีประกาศเป็นต้นไป  

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั วา่ด้วย ศนูย์

ประสานงานผู้แทนสมาชิก  พ.ศ. 2554 

 ข้อ 4. ให้ประธานกรรมการสหกรณ์รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้

 ข้อ 5. ในระเบียบนี ้

  สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

  คณะกรรมการเลือกตัง้ หมายถึง คณะกรรมการเลือกตัง้คณะกรรมการศนูย์ประสานงานผู้แทน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

  ผู้แทนสมาชิก หมายถึง  ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

  ศนูย์ประสานงาน หมายถึง ศนูย์ประสานงานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการศนูย์ประสานงานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

  ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการศนูย์ประสานงานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
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  รองประธานกรรมการ  หมายถึง รองประธานกรรมการศนูย์ประสานงานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

  ประชาสมัพนัธ์  หมายถึง ประชาสมัพนัธ์ศนูย์ประสานงานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

  กรรมการ หมายถึง กรรมการศนูย์ประสานงานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

  ผู้จดัการใหญ่ หมายถึง  ผู้จดัการใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

  เจ้าหน้าท่ี  หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

 

หมวดที่ 1 

การเลือกตัง้คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน 

 
 ข้อ 6. คณะกรรมการมีจํานวนไม่เกิน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการจากเขตเลือกตัง้ 4 คน และ

กรรมการทัว่ไป 6 คน  

 ให้เลือกตัง้กรรมการศูนย์ประสานงานให้เสร็จสิน้ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศรายช่ือผู้ แทน

สมาชิก 

 ข้อ 7. กรรมการเขตเลือกตัง้  จํานวน 4 คน   จากเขตเลือกตัง้ตา่ง ๆ ดงันี ้

(1) เขตเลือกตัง้ท่ี 1 ประกอบด้วยสํานกังานอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยา 

ศาสตร์ ศนูย์ สํานกัท่ีเทียบเท่าคณะ และหน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั และท่ีจะเกิดขึน้ใหมใ่นอนาคตใน

วิทยาเขตหาดใหญ่  ข้าราชการบํานาญวิทยาเขตหาดใหญ่  และ สหกรณ์  ให้มีกรรมการได้ 1 คน  

(2) เขตเลือกตัง้ท่ี 2  ประกอบด้วยคณะตา่ง ๆ ในวิทยาเขตหาดใหญ่ ยกเว้นคณะ หนว่ยงาน 

ในเขตเลือกตัง้ท่ี 1, เขตเลือกตัง้ท่ี 3   และเขตเลือกตัง้ท่ี 4 ให้มีกรรมการได้ 1 คน 

(3) เขตเลือกตัง้ท่ี 3  ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์  ให้มีกรรมการได้ 1 คน 

(4) เขตเลือกตัง้ท่ี 4 ประกอบด้วยคณะ ศนูย์ สํานกั สถาบนั  และข้าราชการบํานาญ 

ในวิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภเูก็ต  วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี  และวิทยาเขตตรัง  ให้มีกรรมการได้ 1 คน 

 ข้อ 8. กรรมการทัว่ไป จํานวน 6 คน   

ข้อ 9. คณุสมบตัขิองผู้สมคัรรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ  มีดงันี ้
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(1) กรรมการจากเขตเลือกตัง้   จะต้องเป็นผู้แทนสมาชิก และต้องมีช่ืออยูใ่นเขตเลือกตัง้ท่ีตน

สงักดัอยูเ่ทา่นัน้ 

(2) กรรมการทัว่ไป  เป็นผู้แทนสมาชิกจากเขตเลือกตัง้ใดก็ได้ 

 ข้อ 10. ให้คณะกรรมการเลือกตัง้ประกอบด้วย คณะกรรมการอํานวยการสหกรณ์ และผู้จดัการใหญ่ 

ให้ประธานคณะกรรมการอํานวยการทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการเลือกตัง้  และให้ผู้จดัการใหญ่ทําหน้าท่ี

เลขานกุารคณะกรรมการเลือกตัง้ 

 ให้คณะกรรมการเลือกตัง้มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตัง้คณะกรรมการศูนย์

ประสานงานผู้แทนสมาชิกได้ตามความเหมาะสม  เพ่ือให้การเลือกตัง้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทัง้ให้มี

อํานาจวินิจฉยัชีข้าดปัญหาทัง้ปวงท่ีเกิดขึน้จากการเลือกตัง้  ทัง้นีต้้องไม่ขดัตอ่กฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบ

สหกรณ์   

ข้อ 11. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ 

(1) ให้ประธานคณะกรรมการเลือกตัง้ประกาศรายช่ือผู้สมคัรทกุคนทกุประเภทให้ท่ี 

ประชมุผู้แทนสมาชิกพิจารณาเพ่ือลงคะแนนเลือกตัง้ 

(2) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ 

(2.1)  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการจากเขตเลือกตัง้   ให้ผู้แทน   

          สมาชิกในแตล่ะเขตเลือกตัง้ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเฉพาะในเขต 

          เลือกตัง้ของตนได้คนละ 1 เสียง  โดยวิธีลบั 

(2.2) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการทัว่ไป  ให้ผู้แทนสมาชิกจาก 

         ทกุเขตเลือกตัง้ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการทัว่ไปได้คนละ 1 เสียง โดย 

          วิธีลบั 

(3) การนบัคะแนนการเลือกตัง้ 

   (3.1) ในกรณีมีผู้ ได้รับการเสนอช่ือเทา่กบั หรือน้อยกวา่จํานวนกรรมการท่ี 

ควรจะมีได้ในแตล่ะเขตเลือกตัง้ หรือกรรมการทัว่ไปในการเลือกตัง้คราวนัน้  เม่ือท่ี 

ประชมุผู้แทนสมาชิกลงคะแนนเสียงรับรองด้วยคะแนนเสียงสว่นใหญ่แล้วถือว่า 

ผู้ ได้รับการเสนอช่ือนัน้นัน้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 (3.2) ในกรณีมีผู้ ได้รับการเสนอช่ือเกินกวา่จํานวนกรรมการท่ีจะมีได้ในแต ่

ละเขตเลือกตัง้ หรือกรรมการทัว่ไป ให้ผู้ ท่ีได้รับคะแนนเสียง สงูสดุ และคะแนนใน 

ลําดบัรองถดัไปจนครบจํานวนกรรมการท่ีกําหนดให้เลือกตัง้ใน คราวนัน้ได้รับการ 

เลือกตัง้เป็นกรรมการในแตล่ะประเภท     
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(3.3) ในกรณีมีผู้ ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน และเป็นคะแนนท่ีมีสิทธิได้รับการ

เลือกตัง้เป็นกรรมการ  ให้ผู้ ท่ีมีคะแนนเสียงเทา่กนันัน้จบัฉลากเพ่ือให้ได้กรรมการตาม

จํานวนท่ีกําหนดไว้ 

ข้อ 12. ให้กรรมการท่ีได้รับเลือกตัง้อยูใ่นตําแหนง่ได้ไมเ่กินวาระของผู้แทนสมาชิกท่ีเลือกตัง้กรรมการ 

นัน้ 

 ข้อ 13. ถ้าตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้

คณะกรรมการท่ีเหลืออยู่ประชมุเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการศนูย์ประสานงานจากผู้แทนสมาชิกในประเภท 

และหรือเขตเลือกตัง้ท่ีกรรมการนัน้หมดวาระเป็นกรรมการศนูย์ประสานงานแทนผู้ ท่ีพ้นจากตําแหน่ง  และให้ผู้

นัน้อยูใ่นตําแหนง่ได้ไมเ่กินผู้ ท่ีตนแทน     

ให้คณะกรรมการรายงานผลการเลือกตัง้ให้ผู้แทนสมาชิก และคณะกรรมการดําเนินการทราบ 

ข้อ 14. กรรมการศนูย์ประสานงานพ้นจากตําแหนง่เม่ือพ้นจากตําแหนง่ผู้แทนสมาชิกตามข้อบงัคบั 

สหกรณ์  

 

หมวดท่ี 2 

การดาํเนินงาน 

 

ข้อ 15. ให้คณะกรรมการเลือกตัง้ในระหว่างกันเองเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง   รองประธาน

กรรมการคนหนึง่   ประชาสมัพนัธ์คนหนึง่   เลขานกุารคนหนึง่    นอกนัน้เป็นกรรมการ   

 ข้อ  16.  การประชมุและองค์ประชมุ   ให้คณะกรรมการประชมุกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตต้่องมีการ

ประชมุกนัสองเดือนตอ่ครัง้เป็นอยา่งน้อย   และให้ประธานกรรมการ หรือเลขานกุารเรียกประชมุคณะกรรมการ

ได้   

 ในการประชมุคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

จงึเป็นองค์ประชมุ 

 ก่อนดําเนินการประชมุในแตล่ะครัง้ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งท่ีมาประชมุทําหน้าท่ี

ประธานในท่ีประชมุในครัง้นัน้ 
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 ข้อ  17.  อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

(1) เป็นส่ือกลางรับฟังปัญหา ข้อคดิเห็น ข้อเสนอแนะของสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิก  

(2) พิเคราะห์ปัญหา ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ จากสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิก เพ่ือนําเสนอ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์   

(3) ตดิตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบาย 

แผนงาน และงบประมาณประจําปีท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณ์ 

(4) ให้ความร่วมมือกบัคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ในการสง่ตวัแทนเข้าร่วมพิจารณา

โครงการตา่ง ๆ เม่ือได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

(5)  ดําเนินการอ่ืน ๆ  ท่ีไมข่ดัตอ่ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายของสหกรณ์  เพ่ือประโยชน์

สงูสดุของมวลสมาชิกสหกรณ์    

ข้อ 18. ประธานในท่ีประชมุมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการประชมุ และควบคมุการประชมุให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบวาระการประชมุท่ีกําหนด 

 ข้อ 19. ประธานกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

  (1) ดําเนินการกําหนดระเบียบวาระการประชมุ 

  (2)  ทําหน้าท่ีผู้ประสานงานระหวา่งศนูย์ประสานงาน กบัคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

  (3) ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการศนูย์ประสานงาน 

 ข้อ 20. รองประธานกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีกระทําการแทนประธานกรรมการในกรณีท่ีประธาน          

กรรมการไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้    โดยได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้ปฏิบตัหิน้าท่ีแทน 

 ข้อ 21.  ประชาสมัพนัธ์ มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

(1) จดัทําประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของศูนย์ประสานงานเพ่ือให้สมาชิกรับทราบโดย

ผา่นส่ือของสหกรณ์ 

(2) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ข้อ 22. เลขานกุารมีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

(1) ดําเนินการเตรียมการประชมุ เชน่ จดัหาสถานท่ี  จดัอาหารเลีย้งผู้มาประชมุ เป็นต้น 

  (2) ดําเนินการเรียกประชมุคณะกรรมการ    

  (3) บนัทกึรายงานการประชมุ 

  (4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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 ข้อ  23. การออกเสียง กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการออกเสียงในท่ีประชุมได้เพียงคนละหนึ่ง

เสียง  จะมอบให้ผู้ อ่ืนมาประชมุและออกเสียงแทนตนไมไ่ด้ 

 ถ้าปัญหาซึง่ท่ีประชมุวินิจฉยันัน้ ผู้ใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตวั ผู้นัน้จะออกเสียงในเร่ืองนัน้ไมไ่ด้ 

 ข้อ  24.  การวินิจฉัยปัญหาตา่ง ๆ ในท่ีประชมุคณะกรรมการศนูย์ประสานงานให้ถือคะแนนเสียงข้าง

มาก   ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั  ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด   

 

หมวดท่ี 3 

ค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทน 

 

ข้อ 25. คา่ใช้จา่ยของศนูย์ประสานงาน และคา่ตอบแทนคณะกรรมการกําหนดให้มีดงัตอ่ไปนี ้

  (1) เบีย้ประชมุคณะกรรมการ 

  (2) คา่ตอบแทนผู้ เข้าร่วมประชมุ 

  (3) คา่รับรอง 

  (4) คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ในการประสานงาน และการดําเนินกิจกรรมของศนูย์ประสานงาน 

ข้อ 26.  เบีย้ประชมุ  ให้กรรมการมีสิทธิเบกิคา่ตอบแทนการประชมุเป็นเบีย้ประชมุได้ ดงันี ้

(1)   ประธานกรรมการ      ครัง้ละ 700.-บาท 

(2)   กรรมการอ่ืน      ครัง้ละ 600.-บาท 

             (3)    คา่ตอบแทนผู้ เข้าร่วมประชมุ   ครัง้ละ 500.-บาท 

ข้อ 27. ค่ารับรอง  และค่าใช้จ่ายในการประสานงาน   และการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ    ให้ประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการมีอํานาจรับรองบคุคล หรือคณะบคุคลท่ีเห็นว่ามีความจําเป็นตอ่การดําเนิน

กิจกรรมของศนูย์ประสานงาน   ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการของสหกรณ์   โดยต้องเป็นไปอย่างประหยดั

รอบคอบ ครัง้ละไมเ่กิน  2,000.-บาท    นอกจากนัน้ให้ขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ 

 ข้อ 28. คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัศนูย์ประสานงานให้เบิกจา่ยจากงบประมาณของศนูย์ประสานงานท่ีได้รับ

อนมุตัจิากท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณ์ 

 ข้อ 29. ในการจดักิจกรรมแตล่ะครัง้  ให้ประธานกรรมการนําเสนอรายละเอียดแผนงาน หรือกิจกรรมท่ี

จะดําเนินการพร้อมรายละเอียดคา่ใช้จา่ยทัง้หมดเพ่ือขออนมุตัเิงินยืมทดรองจา่ยจากสหกรณ์  

 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ หรือผู้จดัการใหญ่เป็นผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิเงินยืมทดรองจ่ายในแต่

ละครัง้ 
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 ข้อ 30. ให้ศนูย์ประสานงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม และรายละเอียดคา่ใช้จา่ยในแตล่ะกิจกรรม 

พร้อมหลกัฐานการเงินทกุรายการเพ่ือทํารายการคืนเงินยืมให้กบัสหกรณ์ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเสร็จสิน้

กิจกรรม 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 

(ลงช่ือ) บรรเจิด  พฤฒิกิตติ 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บรรเจิด   พฤฒิกิตต)ิ 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:/hoksee/ระเบียบ56/ศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิก56 


