ระเบียบและข้ อบังคับกลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดล ปี พุทธศักราช 2553
1. กลุม่ นี ้มีชื่อว่า “กลุม่ อาสามหาวิทยาลัยมหิดล”
2. เครื่องหมาย ใช้ ตรามหาวิทยาลัยมหิดลและมีอกั ษรกากับว่า “กลุม่ อาสามหาวิทยาลัยมหิดล” และใช้ สนี ้าเงินซึง่
เป็ นสีมหาวิทยาลัยเป็ นสีประจากลุม่ ฯ
3. สานักงานตังอยู
้ ่ ณ ชัน้ 1 หอพักนักศึกษาแพทย์หญิง 2 ภายในวิทยาเขตศิริราช
4. วัตถุประสงค์ของกลุม่ อาสามหาวิทยาลัยมหิดล มีดงั นี ้
4.1 ส่งเสริมให้ นกั ศึกษาบาเพ็ญตนให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ สาธารณชน
4.2 ส่งเสริมให้ นกั ศึกษารู้จกั ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
4.3 ส่งเสริมความเข้ าใจอันดีระหว่างนักศึกษาด้ วยกัน และระหว่างนักศึกษากับบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ไม่
เกี่ยวข้ องกับการเมือง
5. สมาชิกแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์
6. สมาชิกสามัญ ได้ แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ที่เคยเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 1 ปี ที่เคยผ่านการร่วมค่ายอาสาพัฒนาซึง่ กลุม่ ฯ เป็ นผู้จดั ตัง้
7. ผู้สมัครเป็ นสมาชิกประเภทสามัญให้ ยื่นใบสมัครสมาชิกตามแบบของกลุม่ ฯ ได้ ที่ฝ่ายทะเบียน โดยมีสมาชิก
รับรองอย่างน้ อย 2 คน เมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณารับไว้ แล้ วให้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นสมาชิกสามัญได้
8. สมาชิกวิสามัญ ได้ แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ที่เคยเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 1 ปี ที่ยงั ไม่เคยผ่านการร่วมค่ายอาสาพัฒนาแต่สนใจในกิจกรรมของกลุ่มฯ
9. ผู้สมัครเป็ นสมาชิกประเภทวิสามัญให้ ยื่นใบสมัครสมาชิกตามแบบของกลุม่ ฯ ได้ ที่ฝ่ายทะเบียน หรือผู้
ประสานงานประจาวิทยาเขต โดยมีสมาชิกรับรองอย่างน้ อย 1 คน เมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณารับไว้ แล้ ว
ให้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นสมาชิกวิสามัญได้
10. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้ แก่ ผู้ที่คณะกรรมการบริหารกลุม่ ฯพิจารณาเห็นสมควรเชิญให้ เป็ นสมาชิก โดยมีคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์และได้ รับเชิญเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
11. ให้ เลขานุการประกาศชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์ทราบโดยทัว่ กัน
12. สมาชิกสมทบได้ แก่ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยซึง่ สนใจในกิจกรรมของกลุม่ ฯ หรือทางกลุม่ ฯ ได้ เชิญมาร่วม
กิจกรรมด้ วย
13. ผู้สมัครเป็ นสมาชิกประเภทสมทบให้ ยื่นใบสมัครสมาชิกตามแบบของกลุม่ ฯ ได้ ที่เลขาฯ โดยมีสมาชิกรับรอง
อย่างน้ อย 1 คน เมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณารับไว้ แล้ วให้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นสมาชิกสมทบได้
14. คณะกรรมการบริหาร(ฝ่ ายทะเบียน) ต้ องมีการติดต่อสมาชิกเพื่อยืนยันสมาชิกภาพทุกปี

15. สมาชิกสามัญมีหน้ าที่และสิทธิดงั ต่อไปนี ้
1) มีหน้ าที่ชว่ ยเหลือกิจกรรมของกลุม่ ฯ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
2) มีหน้ าที่สง่ เสริ มและรักษาเกียรติคณ
ุ ของกลุม่ ฯ
3) มีหน้ าที่เคารพข้ อบังคับและมติของที่ประชุม
4) มีสิทธิทาการเลือกตังและรั
้
บรองการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริหาร
5) มีสิทธิเป็ นตัวแทนของกลุม่ ฯ ในการประชุมกับองค์การหรื อหน่วยงานอื่นๆ
6) มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุม่ ฯ ต่อคณะกรรมการบริ หาร
7) มีสิทธิสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรม และทรัพย์สินของกลุม่ ฯ โดยไม่ผ่านคณะกรรมการบริ หาร
8) มีสิทธิเข้ าร่วมในการประชุมต่างๆ ของกลุม่ ฯ
9) มีสิทธิร่วมลงมติในการประชุมสามัญประจาปี
10) มีสิทธิร่วมลงชื่อเพื่อเรี ยกร้ องให้ มีการประชุมวิสามัญ
11) มีสิทธิเสนอแก้ ไขระเบียบและข้ อบังคับกลุม่ ฯ
16. สมาชิกวิสามัญมีหน้ าที่และสิทธิเหมือนสมาชิกสามัญ ยกเว้ นข้ อ 4, 9, 10 และ 11 ในหน้ าทีแ่ ละสิทธิของสมาชิก
สามัญ
17. สมาชิกสมทบมีหน้ าที่และสิทธิเหมือนสมาชิกสามัญ ยกเว้ นข้ อ 4 ,5, 9,10 และ 11 ในหน้ าที่และสิทธิของ
สมาชิกสามัญ
18. สมาชิกกิตติมศักดิ์มีหน้ าที่และสิทธิเหมือนสมาชิกสามัญ ยกเว้ นข้ อ 4, 9,10 และ 11 ในหน้ าที่และสิทธิของ
สมาชิกสามัญ
19. สมาชิกภาพสิ ้นสุดโดยเหตุตอ่ ไปนี ้
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดการยืนยันการเป็ นสมาชิก
4) ประพฤติตนเป็ นที่เสื่อมเสียชื่อเสียง และที่ประชุมได้ ลงมติให้ คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้มีสิทธิออก
เสียงในการประชุมนันๆ
้
20. การบริหารกิจกรรมของกลุม่ ฯ เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึง่ เลือกจากสมาชิกสามัญ
21. คณะกรรมการบริหารประกอบด้ วย
1) ประธาน
2) รองประธานชายและหญิง
3) เลขานุการ
4) รองเลขานุการ
5) เหรัญญิก

6) ปฏิคม
7) รองปฏิคม
8) ทะเบียน
9) ประชาสัมพันธ์
10) พัสดุ
11) สวัสดิการ
12) ผู้ประสานงานประจาวิทยาเขต

กรรมการบริหารได้ มาจากการเลือกตังในที
้ ่ประชุมสามัญประจาปี เฉพาะเลขานุการและรอง
ประธานให้ ประธานที่ได้ รับเลือกเป็ นคนแต่งตังเองโดยแจ้
้
งรายชื่อให้ สมาชิกทราบภายหลัง
22. ก. อานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุม่ ฯ มีดงั นี ้
1) บริ หารกิจกรรมของกลุม่ ฯ ให้ ดาเนินไปตามจุดประสงค์
2) จัดดาเนินการให้ กิจกรรมของกลุม่ ฯ เจริ ญก้ าวหน้ า
3) รับผิดชอบการออกประกาศและประชาสัมพันธ์
4) รับผิดชอบในด้ านการเงิน บัญชี และเอกสารอื่นๆ ของกลุม่ ฯ โดยร่วมกัน
5) ทารายงานประจาปี และบัญชีงบดุลเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี
6) คัดเลือกผู้แทนกลุม่ ไปในกิจกรรมต่างๆ
7) เชิญและแต่งตังบุ
้ คคลภายนอกเป็ นอนุกรรมการหรือที่ปรึกษา
ข. อานาจและหน้ าทีข่ องกรรมการบริหารแต่ละบุคคลมีดงั ต่อไปนี ้
1) ประธาน
- เป็ นผู้นาของกลุม่ ฯ เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
- เป็ นผู้อานวยการค่ายในค่ายอาสาพัฒนา ในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีผ่ ้ อู านวยการค่าย
ได้ คณะกรรมการบริหารต้ องจัดให้ มีการเลือกผู้อานวยการค่าย โดยให้ สมาชิกสามัญเป็ นผู้มีสิทธิ์
ลงคะแนนเลือก
- เป็ นประธานในการประชุมต่างๆ
- เป็ นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆของกลุม่ ฯ โดยรวม
2) รองประธาน
- ทาหน้ าที่แทนประธาน เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
- ทากิจกรรมที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
3) เลขานุการ
- ดาเนินการประชุมและจัดทารายงานการประชุม
- จัดทาหนังสือประชุม

-

- จัดพิมพ์ระเบียบข้ อบังคับ ใบสมัครสมาชิกและเอกสารอื่นๆ ของกลุม่ ฯ
- ติดต่อดาเนินการต่างๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
4) รองเลขานุการ
- ช่วยทางานของเลขานุการที่ได้ รับมอบหมาย
5) เหรัญญิก
- เป็ นผู้รับและจ่ายเงินของกลุม่ ฯ
- เก็บรักษาเงินและรับผิดชอบการเงินทังหมดของกลุ
้
ม่ ฯ
- ทาบัญชีรายรับรายจ่าย
- รายงานสถานะการเงินต่อประธานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในต้ นเดือนของทุกเดือน
- รายงานสถานะการเงินต่อคณะกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครัง้
- รายงานสถานะการเงินต่อสมาชิกในการประชุมสามัญประจาปี
6) ปฏิคม
- เป็ นประธานจัดหาทุนในการตังค่
้ ายอาสาพัฒนาและดาเนินกิจการต่างๆ
- ต้ อนรับผู้มาติดต่อหรือผู้มาเยือน
7) รองปฏิคม
- ช่วยทางานของปฏิคมที่ได้ รับมอบหมาย
8) ทะเบียน
จัดเก็บและปรับปรุงข้ อมูลสมาชิกของกลุม่ ฯ ให้ ครบถ้ วนและทันสมัย
9) ประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ให้ สมาชิกและบุคคลภายนอกทราบกิจกรรมของกลุม่ ฯ
- เก็บรวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวกับกลุม่ ฯ
10) พัสดุ
- เก็บรักษาสมบัติตา่ งๆ ของกลุม่ ฯ
- จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ของกลุม่ ฯ
- รับผิดชอบต่อการขอยืมเครื่องมือเครื่ องใช้ ของกลุม่ ฯ
11) สวัสดิการ
- ดูแลจัดการเรื่องอาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมต่างๆ ของกลุม่ ฯ
- เป็ นผู้ดแู ลความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยของสานักงานกลุม่ ฯ
12) ผู้ประสานงานประจาวิทยาเขต เป็ นตัวเชื่อมระหว่างกลุม่ ฯ กับสมาชิก เสนอข่าวสารการเคลื่อนไหวของ
กลุม่ ฯ ให้ สมาชิกทราบ และเสนอข่าวเกี่ยวกับสมาชิกให้ กลุม่ ฯ ทราบ ช่วยรับสมัครสมาชิกใหม่ของกลุม่ ฯ

23. การเลือกตังกรรมการบริ
้
หาร (ยกเว้ น เลขานุการ รองประธานชายและหญิง) ให้ กระทาในที่ประชุมสามัญ
ประจาปี โดย
1) ผู้มีสิทธิออกเสียง ได้ แก่ สมาชิกสามัญที่เข้ าร่วมประชุม
2) ก่อนการเลือกตัง้ ให้ ที่ประชุมแต่งตังคณะกรรมการนั
้
บคะแนนเสียงอย่างน้ อย 3 คน
3) การเลือกตังให้
้ ใช้ วิธีเสนอชื่อและมีผ้ รู ับรองอย่างน้ อย 5 คน โดยผู้รับการเลือกตังต้
้ องอยูใ่ นที่ประชุม
และยินยอมรับตาแหน่งนัน้ มีข้อยกเว้ นว่าถ้ าผู้นนมี
ั ้ ความจาเป็ นไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ จะต้ องทา
หนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรยืนยันต่อผู้ดาเนินการประชุมและมีผ้ รู ับรองอย่างน้ อย 2 ใน 3ของผู้มีสิทธิ์
ออกเสียง
4) ผู้ที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดในตาแหน่งใดก็ให้ ดารงตาแหน่งนัน้
24. คณะกรรมการบริหาร มีอานาจออกระเบียบบริหารได้ โดยระเบียบนันๆ
้ ต้ องไม่ขดั กับวัตถุประสงค์และข้ อบังคับ
ของกลุม่ ฯ
25. คณะกรรมการบริหารมีอานาจที่จะแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อให้ ทางานตามนโยบายของ กลุม่ ฯ
คณะอนุกรรมการหมดวาระพร้ อมกับคณะกรรมการบริหารซึง่ เป็ นผู้แต่งตัง้
26. คณะกรรมการบริหารมีวาระการทางานคราวละ 1 ปี หรือจนกระทัง่ มีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ถ้ ามีตาแหน่ง
กรรมการบริหารว่างลงด้ วยเหตุใดก็ตาม ให้ คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ แทนขึ ้นโดยกาหนดวาระ
พร้ อมกับคณะกรรมการบริหารชุดนันๆ
้
27. สถานภาพการเป็ นกรรมการบริหารสิ ้นสุดลงด้ วยเหตุผลต่อไปนี ้
1) ถึงคราวออกตามวาระ
2) ลาออก
3) ขาดจากสมาชิกภาพ
28. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
1) ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ไม่น้อยกว่าปี ละ 4 ครัง้ เพื่อพิจารณาการเงิน และกิจกรรมของ
กลุม่ ฯ และจะต้ องมีประธานหรือรองประธานเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ในกรณีจาเป็ นต้ องประชุม และ
ทังประธานและรองประธานไม่
้
สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ให้ คณะกรรมการบริหารในที่ประชุมเลือก
บุคคลอื่นทาหน้ าที่เป็ นประธานในทีป่ ระชุมแทนและให้ ผ้ เู ป็ นประธานแทนนี ้รายงานผลการประชุมให้
ประธานทราบโดยด่วน
2) การลงมติในที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ โดยสมาชิกที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริ หาร ไม่มีสิทธิ
ลงมติออกเสียง ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมพิจารณาตัดสินชี ้ขาด
3) ในกรณีที่กรรมการบริ หารมีเหตุจาเป็ นไม่สามารถมาประชุมได้ ให้ แจ้ งเลขานุการทราบล่วงหน้ า ถ้ า
กรรมการบริหารคนใดขาดประชุมเกิน 3 ครัง้ ควรพิจารณาตนเองเพื่อหาทางแก้ ไข

29. ให้ เหรัญญิกมีสิทธิรักษาเงินสดในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารปี นันไว้
้ ในมือไม่เกิน 5,000 บาท
เงินที่เกินกว่านี ้ให้ นาฝากธนาคารในนามของกลุม่ ฯ การสัง่ จ่ายเงินนี ้ตามงบประมาณให้ ประธาน เลขานุการ
และเหรัญญิก 1 คน เป็ นผู้มีอานาจลงนามในใบสัง่ จ่าย ในการสัง่ จ่ายแต่ละครัง้ ต้ องมีรายชื่อไม่น้อยกว่า 2 คน
ในจานวน 3 คนที่กล่าวมาแล้ วนี ้ การจ่ายเงินนอกงบประมาณต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมทุกครัง้
30. ให้ มีการประชุมสามัญประจาปี ก่อนสิ ้นเดือนมิถนุ ายนของทุกปี เพื่อให้ คณะกรรมการบริหารนาเสนอรายงาน
ประจาปี บัญชีงบดุลในปี ทีผ่ ่านมา เลือกตังคณะกรรมการบริ
้
หารและปรึกษาหารือเรื่องอื่นๆ ให้ เลขานุการส่ง
หนังสือนัดหมายล่วงหน้ าแก่สมาชิกไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้ อมทังแจ้
้ งระเบียบวาระให้ ทราบและให้ มีการประชุม
วางแผนดาเนินการประจาปี ภายใน 30 วันหลังการประชุมสามัญประจาปี เพื่อนาเสนอกิจกรรมระหว่างปี ของ
กลุม่ ฯ และอนุมตั ิงบประมาณ
31. กรรมการบริหารกึ่งหนึ่งของจานวนทังหมด
้
หรือ สมาชิกสามัญ ตังแต่
้ 30 คน ขึ ้นไป มีสิทธิเรียกร้ องเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้ ประธานเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องสาคัญ ให้ คณะกรรมการบริหารจัดการเรียกให้ มี
การประชุมภายในเวลา 15 วันหลังจากการเรียกร้ อง
32. ในการเรียกประชุมสามัญประจาปี ต้ องมีสมาชิกสามัญร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 30 คน จึงนับเป็ นองค์ประชุม ผู้มี
สิทธิออกเสียงในการลงมติในที่ประชุม คือ สมาชิกสามัญที่เข้ าร่วมประชุม การลงมติในที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ าง
มากเป็ นเกณฑ์ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมพิจารณาตัดสินชี ้ขาด
33. การแก้ ไขข้ อบังคับของกลุม่ ฯ จัดทาได้ ในที่ประชุมสามัญประจาปี โดยจะต้ องได้ รับมติ 2 ใน 3 ของผู้มีสิทธิออก
เสียง ผู้ประสงค์จะแก้ ไขต้ องบอกข้ อเสนอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงเลขานุการภายในเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อน
กาหนดการประชุม และเลขานุการต้ องจัดเรื่องเข้ าระเบียบวาระการประชุม และแจ้ งข้ อนี ้โดยละเอียดในหนังสือ
เชิญประชุมด้ วย
34. ในกรณีผ้ ปู ระชุมสามัญประจาปี เห็นสมควรให้ เลิกกิจกรรมของกลุม่ ฯ ให้ โอนทรัพย์สินทังหมดของกลุ
้
ม่ ฯ ให้ แก่
องค์การสาธารณะสงเคราะห์ตามที่เห็นสมควร
ที่ประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. 2553
25 เม.ย. 2553

