
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ข้อบังคับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำน ำ 
 

  ขอ้บงัคบัสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี  ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2561 น้ี ไดป้รับปรุงหลงัจากท่ีขอ้บงัคบัสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2551 ไดบ้งัคบัใชม้าเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี  ซ่ึง
ในช่วง 10 ปีท่ีผานมา มีการเปล่ียนแปลงดา้นสังคม เศรษฐกิจมากมาย  คณะกรรมการอ านวยการ
สมาคมฯ ไดร้วบรวมประเดน็ต่าง ๆ เพื่อแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม
เศรษฐกิจ 
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจข้ึน 
คณะหน่ึง เพื่อท าการปรับปรุงขอ้บงัคบัสมาคมฯ  โดยน าประเดน็ต่าง ๆ ท่ีกรรมการอ านวยการ
สมาคมฯ ไดร้วบรวมไวม้าเพื่อพิจารณา ขอ้บงัคบัสมาคมฯ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2561 ท่ีได้ผา่นการ
ประชาพิจารณ์จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมพยาบาลฯ สาขาทุกภาค  
ตลอดจนไดรั้บการรับรองจากสมาชิกในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยฯ เรียบร้อยแลว้ 
  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุงขอ้บงัคบัสมาคมฯ  
คณะกรรมการอ านวยการสมาคมฯ ทุกท่าน  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศฯไทยฯ สาขาภาค
ทุกภาค และโดยเฉพาะอยา่งยิง่สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าพิจารณาให้
ความเห็น เสนอแนะเพื่อใหข้อ้บงัคบัสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ฉบบัปรับปรุงท่ีสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคทุกภาคไดอ้ยา่งทนัต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
   

(รองศาสตราจารยสุ์ปาณี   เสนาดิสัย ) 
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
1 กรกฎาคม 2561 

 
 
 



 
ข้อบังคบัสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย 

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
หมวดที ่1 

ช่ือเคร่ืองหมำยและสถำนทีต่ั้งส ำนักงำนของสมำคมฯ 

 

ข้อ 1  สมาคมน้ีมีช่ือวา่ “สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรม 
             ราชชนนี” ตวัยอ่ “สพท” ช่ือภาษาองักฤษ “The Nurses’ Association of Thailand under The Royal  
              Patronage  of Her Royal Highness Princess Srinagarindra” ตวัยอ่ “NAT” 
 
ข้อ 2  เคร่ืองหมายสมาคมฯ  เป็นรูปดาวมีชา้งสามเศียรสีขาวอยูก่ลางวงกลม ช่ือสมาคมฯ ตวัทองบนพื้น 
             ลงยาสีแดง ขอบนอกมีรัศมีสีทอง 5 แฉก 
ข้อ 3  สถานท่ีตั้งส านกังานสมาคมฯ เลขท่ี 21/12 ถนนรางน ้า  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี 
              กรุงเทพมหานคร 10400 
 

หมวดที ่2  

 วตัถุประสงค์ 

 

ข้อ 4 วตัถุประสงคข์องสมาคมฯ มีดงัน้ี 

 4.1 เป็นศูนยร์วมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัวชิาชีพการพยาบาล 
 4.2 ส่งเสริมความสามคัคี จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบวชิาชีพ 
 4.3 ส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ของวชิาชีพ การพฒันามาตรฐานการประกอบวชิาชีพ การสนบัสนุน 
                    การศึกษา การวิจยัและการเผยแพร่ความรู้ 
 4.4 เสริมสร้างความเป็นธรรม ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพของสมาชิก 
 4.5 ช่วยป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอนัเป็นอุปสรรคต่อความเจริญทางวชิาชีพ 
 4.6 ช่วยเหลือในการสร้างเสริม และผดุงไวซ่ึ้งสวสัดิภาพ  สุขภาพอนามยั และความเป็นอยูอ่นัดี 
                    ของสังคม 
 4.7 เป็นผูแ้ทนของสมาชิก ในการติดต่อ และประสานความร่วมมือ กบัองคก์รภาครัฐ และภาคเอกชน  
                    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 4.8 ส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของพยาบาลวชิาชีพ  
 



หมวดที ่3 
 สมำชิกภำพ 

 
ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมฯ มี 5 ประเภท 
   5.1 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีคณะกรรมการอ านวยการของสมาคมฯ เห็นสมควรใหเ้ชิญเป็น 
                     สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
 5.2  สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ บุคคลซ่ึงส าเร็จหลกัสูตรการศึกษาสาขาการพยาบาล สาขาการพยาบาลและ
        การผดุงครรภร์ะดบัวชิาชีพ และระดบัตน้จากสถาบนัการศึกษาท่ีสภาการพยาบาลรับรอง 
 5.3  สมาชิกสมทบ ไดแ้ก่ บุคคลซ่ึงคณะกรรมการอ านวยการไดพ้ิจารณาเห็นสมควรให้เป็นสมาชิก      
        สมทบดงัต่อไปน้ี 
           5.3.1 ผดุงครรภ ์ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัรจากสถานศึกษาท่ีมีหลกัสูตรการศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
            5.3.2 ผูช่้วยพยาบาล ซ่ึงไดรั้บประกาศนียบตัรจากสถานศึกษาท่ีมีหลกัสูตรการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  
                             1 ปี 
 5.4  อนุสมาชิก ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาพยาบาลในสถาบนัการศึกษา ท่ีสภาการพยาบาลรับรอง และมี 
                     หลกัสูตรการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี 
 5.5  สมาชิกองคก์ร ไดแ้ก่ สมาคมหรือชมรมพยาบาลเฉพาะสาขาและสมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาล 
 
ข้อ 6 การสมคัรเป็นสมาชิก สมคัรท่ีสมาคมฯ หรือท่ีสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค  
            ผูมี้สิทธ์ิสมคัรเป็นสมาชิกสามญั สมาชิกสมทบ และอนุสมาชิก ท่ีประสงคจ์ะเขา้เป็นสมาชิก  
              ตอ้งยืน่ใบสมคัรตามแบบของสมาคมฯ พร้อมดว้ยรูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 1 น้ิว จ  านวน 1 รูป (หรือ 
              แนบไฟลภ์าพขนาด 200 x 200 pixel) ช าระค่าบ ารุงตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ และตอ้งมีสมาชิก 
              สามญัรับรอง 2 คน  ใบสมคัรเป็นสมาชิกทุกประเภท เลขาธิการน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
              อ านวยการของสมาคมฯ  คณะกรรมการอ านวยการฯ มีอ านาจวินิจฉยัการรับเขา้เป็นสมาชิกโดยมติ 
              ท่ีประชุม   
 
ข้อ 7 อตัราค่าบ ารุงสมาคมฯ สมาชิกตอ้งช าระค่าบ ารุงดงัน้ี คือ 
 7.1 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไม่ตอ้งช าระค่าบ ารุง 
 7.2 สมาชิกสามญั ช าระค่าบ ารุงคร้ังเดียว 2,500 บาท (สมคัรสมาชิกภายในปีท่ีส าเร็จการ ศึกษา) หรือ  
                   3,500 บาท (กรณี ไม่สมคัรสมาชิก ในปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
 7.3 สมาชิกสมทบ ช าระค่าบ ารุงคร้ังเดียว 2,000 บาท    
 7.4 อนุสมาชิก ค่าบ ารุงปีละ 100 บาท 
 7.5 สมาชิกองคก์ร ประเภทสมาคมและชมรม ค่าบ ารุงคร้ังเดียว 10,000 บาท     



              7.6 ในกรณีท่ีสมคัรเป็นสมาชิกและช าระค่าบ ารุง ณ สมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค ใหส้มาคม 
                    พยาบาลฯ ส านกังานสาขาภาค ส่งเงินค่าบ ารุงพร้อมใบรายนามผูส้มคัรสมาชิกท่ีสมาคมพยาบาลฯ  
                    ส านกังานใหญ่  โดยสมาคมพยาบาลฯ ส านกังานใหญ่ จะจดัสรรเงิน 1 ใน 2 ของอตัราค่าบ ารุง  
                    ส่งคืนใหส้ านกังานสาขาภาคฯ ตามจ านวนผูส้มคัร 
 

ข้อ 8 การเปล่ียนประเภทของสมาชิก 
                     อนุสมาชิก ท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัวชิาชีพ หรือระดบัตน้แลว้ ประสงคจ์ะเปล่ียนเป็น สมาชิก 
             สามญั ตามขอ้ 5.2 กระท าไดโ้ดยยืน่ใบสมคัรและช าระค่าบ ารุง ตามขอ้ 7.2 
 

ข้อ 9 สิทธิของสมาชิก 
 9.1 สมาชิกสามญัมีสิทธิ 
      9.1.1  ประดบัเขม็เคร่ืองหมายสมาชิกสามญั ของสมาคมฯ ซ่ึงเป็นตราของสมาคมฯ 
      9.1.2  ออกเสียงและเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
      9.1.3  ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการอ านวยการสมาคมฯ 
      9.1.4  สมคัรเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการในต าแหน่งท่ีตราไวใ้นขอ้บงัคบัของสมาคมฯ 
 9.2 สมาชิกสมทบ และอนุสมาชิก มีสิทธิเขา้ฟังการประชุม และร่วมอภิปรายเสนอความคิดเห็นได ้แต่ 
                   ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใดๆ และจะเป็นกรรมการในต าแหน่งท่ีตราไวไ้ม่ได ้
 9.3 สมาชิกทุกประเภท มีสิทธิรับประโยชน์ ท่ีสมาคมฯ จะอ านวยให ้ตามเง่ือนไขของขอ้บงัคบั 
                   สมาคมฯ 
             9.4 สมาชิกทุกประเภท แสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักิจกรรม และผลประโยชน์ ของ 
                   สมาคมฯ ได ้โดยมีหนงัสือแจง้ไปยงัเลขาธิการของสมาคมฯ 
 
ข้อ 10 หนา้ท่ีของสมาชิก 
 10.1 ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ 
 10.2 ตอ้งปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ และรักษาภาพลกัษณ์แห่งวชิาชีพการพยาบาล 
 10.3 สนบัสนุนและบ าเพญ็กรณียกิจ เพื่อใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ  โดยไดรั้บความ 
                     เห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการสมาคมฯ 
 10.4 หากสมาชิกมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ช่ือ หรือนามสกุล ตอ้งแจง้ใหเ้ลขาธิการทราบเป็นลายลกัษณ์ 
                      อกัษร เพื่อแกท้ะเบียนภายในก าหนด 2 เดือนนบัจากวนัเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของ 
                      สมาชิก 
 ขอ้ 11 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพของสมาชิกแต่ละประเภทส้ินสุดลง เม่ือ 
           11.1 ตาย   
           11.2 ลาออก   



         11.3 ขาดการช าระค่าบ ารุงสมาชิก   
         11.4 คณะกรรมการอ านวยการมีมติใหอ้อก เพราะมีพฤติกรรมอนัน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อ 
                              วชิาชีพการพยาบาล หรือสมาคมฯ ทั้งน้ีจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของ 
                              คณะกรรมการท่ีเขา้ประชุม ให้นายทะเบียนจ าหน่ายช่ือผูท่ี้ขาดจากสมาชิกภาพตามขอ้ 11  
                              ออกจากทะเบียน ผูท่ี้ขาดสมาชิกภาพยอ่มหมดสิทธ์ิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 9 
 

หมวดที ่4   
กำรบริหำรงำนของสมำคม ฯ 

 
ข้อ 12 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ บริหารงานดงัต่อไปน้ี 
 12.1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านกังานใหญ่ ช่ือภาษาองักฤษ “The Nurses’ Association  
                     of Thailand” เป็น ศูนยก์ลางติดต่อประสานงานกบัสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค และหน่วยงาน 
                     ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ระดบัชาติ และนานาชาติ รวมถึงการเป็นศูนยก์ลางติดต่อ 
                     ประสานงาน และอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกทัว่ประเทศ   

               12.2 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านกังานสาขาภาคเหนือ “The Nurses’ Association of  
                       Thailand,  Northern Office” โดยท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนของสมาคมฯ เพื่อติดต่อประสานงาน และ 
                       อ  านวยความสะดวกแก่สมาชิกในจงัหวดัพื้นท่ีภาคเหนือ 
 12.3 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านกังานสาขาภาคใต ้“The Nurses’ Association of  
                      Thailand, Southern Office” โดยท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนของสมาคมฯ เพื่อติดต่อประสานงาน และ 
                      อ  านวยความสะดวกแก่สมาชิกในจงัหวดัพื้นท่ีภาคใต ้
 12.4 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านกังานสาขาภาคตะวนัออก “The Nurses’ Association of  
                     Thailand, Eastern Office” โดยท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนของสมาคมฯ เพื่อติดต่อประสานงาน และ 
                      อ  านวยความสะดวกแก่สมาชิกในจงัหวดัพื้นท่ีภาคตะวนัออก 
 12.5 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านกังานสาขาภาคตะวนัออกเฉียง เหนือ “The Nurses’  
                      Association of Thailand, North Eastern Office”โดยท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนของสมาคมฯ เพื่อติดต่อ 
                      ประสานงาน และอ านวยความสะดวกแก่สมาชิก ในจงัหวดัพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
ข้อ 13 การบริหารงานของสมาคมฯ บริหารโดยคณะกรรมการดงัต่อไปน้ี 
 13.1 คณะกรรมการอ านวยการ จ านวน 25 คน ประกอบดว้ย 
                 (ก) สมาชิกสามญัท่ีไดจ้ากการเลือกตั้งทัว่ไปจากสมาชิกใหเ้ป็นกรรมการอ านวยการ  
                                  จ  านวน 14 คน   
                  (ข) นายกสมาคมฯ สาขาภาค จ านวน 4 คน   
       (ค) ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 7 คน 



            13.1.1 กรรมการอ านวยการตามขอ้ 13.1 (ก) แต่งตั้งกรรมการอ านวย การผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 7  
                                    คน จากสมาชิกสามญั ทั้งน้ี บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้ง จะตอ้งมิใช่บุคคลท่ีเป็นกรรมการ 
                                    อ านวยการตามขอ้ 13.1 (ก) (ข)  
            13.1.2 ใหก้รรมการอ านวยการตามขอ้ 13.1 (ก)  เลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงใน 14 คน เป็น 
                                    นายกสมาคมฯ 
                        13.1.3 ใหน้ายกสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค ทุกภาค เป็นอุปนายกโดยต าแหน่ง โดยใหล้ าดบั 
                                    ตามการก่อตั้งสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาคนั้นๆ 
               13.2  ใหน้ายกสมาคมฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ แต่งตั้งอุปนายกคนท่ีหน่ึง  
                        1 คน เลขาธิการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน รองเลขาธิการ 1 คน ผูช่้วยเหรัญญิก 1 คน  ทั้งน้ี โดย 
                        แต่งตั้งจากกรรมการอ านวยการ ตามขอ้ 13.1  
                                     วาระการด ารงต าแหน่ง ของอุปนายกคนท่ีหน่ึง เลขาธิการ เหรัญญิก รองเลขาธิการ  
                        ผูช่้วยเหรัญญิก ส้ินสุดลงตามวาระการด ารงต าแหน่งของนายกสมาคมฯ 
 13.3 วาระของกรรมการอ านวยการ  
                                กรรมการอ านวยการ ตามขอ้ 13.1 (ก) ด ารงต าแหน่งมีก าหนดวาระ 3 ปี และเม่ือพน้วาระ 
                       แลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ แต่ให้อยูใ่นต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 2 วาระติดต่อกนั  
                               กรรมการอ านวยการตามขอ้ 13.1 (ข) ด ารงต าแหน่งมีก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่ง 
                       นายกสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค    
                               กรรมการอ านวยการตามขอ้ 13.1 (ค) ด ารงต าแหน่งมีก าหนดวาระ 1 ปี และเม่ือพน้ 
                      วาระแลว้ อาจไดรั้บต าแหน่งใหม่ แต่ให้อยูใ่นต าแหน่งได ้ไม่เกิน 6 วาระติดต่อกนั 
             13.4 ใหก้รรมการอ านวยการ มีอ านาจแต่งตั้ง นายกกิตติมศกัด์ิ กรรมการอ านวยการกิตติมศกัด์ิ       
                      กรรมการท่ีปรึกษา กรรมการพิเศษ เพื่อท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน า และขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการ 
                      อ านวยการ 
                     13.4.1 นายกกิตติมศกัด์ิ คือ นายกสมาคมฯ ผูซ่ึ้งพน้ต าแหน่งตามวาระ เป็นนายกกิตติมศกัด์ิ มี 
                                ก าหนดวาระ 1 ปี 
                     13.4.2 กรรมการอ านวยการกิตติมศกัด์ิ คือ ผูท่ี้ไดเ้คยท าหนา้ท่ีนายกสมาคมฯ มาแลว้  
                                ไม่นอ้ยกวา่ 2 วาระ เป็นกรรมการอ านวยการกิตติมศกัด์ิโดยไม่ก าหนดวาระ 
                     13.4.3 กรรมการท่ีปรึกษา คือ ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเป็นพยาบาลหรือบุคคลอ่ืน จ านวนไม่เกิน  
                                15 คน ท าหนา้ท่ีกรรมการท่ีปรึกษาโดยไม่ก าหนดวาระ 
                     13.4.4 กรรมการพิเศษ คือ ผูท้รงคุณวฒิุ และหรือ ผูมี้อุปการคุณ จ านวนตามความเหมาะสม 
                                ท่ีนายกสมาคมฯ แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ เป็นกรรมการ 
                                พิเศษ โดยไม่ก าหนดวาระ 



               13.5 การบริหารงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านกังานสาขาภาค ใหส้มาชิกสามญั  
                       สมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค ท่ีไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการอ านวยการของสมาคมฯ ส านกังาน 
                       สาขาภาคนั้นๆ ท าหนา้ท่ีบริหารงาน สมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค โดยใหด้ าเนินการตาม 
                       ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ ขอ้ท่ี 13 น้ี 
 
ข้อ 14 การเลือกตั้งคณะกรรมการอ านวยการ ใหมี้ “คณะกรรมการสรรหาบุคคล” โดยประธานไดรั้บการ 
              แต่งตั้งจากคณะกรรมการอ านวยการ เพื่อด าเนินงานตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ วา่ดว้ยการสรรหา 
              บุคคลเป็นคณะกรรมการอ านวยการ 
 
ข้อ 15  คณะกรรมการอ านวยการ มีอ านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบในการด าเนินนโยบายบริหารกิจการทั้งปวง ให ้
             เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ และปฏิบติัตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ก าหนด 
             ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการและอนุกรรมการเฉพาะกิจ 
 15.1 อ  านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการอ านวยการ มีดงัน้ี 
         15.1.1 ก าหนดนโยบายและด าเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ 
         15.1.2 ด าเนินการจดัการเลือกตั้งกรรมการอ านวยการสมาคมฯ เม่ือมีกรรมการพน้วาระ 
         15.1.3 เลือกบุคคลในคณะกรรมการอ านวยการใหด้ ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามขอ้ 13 
         15.1.4 ก าหนดขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศของสมาคมฯ รวมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตาม 
                                 ขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศของสมาคมฯ นั้น 
                      15.1.5 ใหก้ารรับรองคณะกรรมการ และการบริหารของสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค 
                      15.1.6 แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ตามขอ้ 13 คณะกรรมการพิเศษ คณะกรรมการฝ่าย  
                                 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อการด าเนินงานของสมาคมฯ 
                      15.1.7 การบริหารการเงินและทรัพยสิ์นของสมาคมฯ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการเงิน 
                                 และทรัพยสิ์นของสมาคมฯ 
             15.2 อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการอ านวยการสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค มีดงัต่อไปน้ี 
                     15.2.1 วางนโยบายและด าเนินกิจการของสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 
                                และวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ 
                     15.2.2 จดัด าเนินการเลือกตั้งกรรมการอ านวยการสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค 
                     15.2.3 เลือกบุคคลในคณะกรรมการอ านวยการสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค ใหด้ ารงต าแหน่ง 
                                ตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ และเสนอรายนามต่อคณะกรรมการอ านวยการของสมาคมฯ 
                     15.2.4 บริหารการเงินและทรัพยสิ์นของสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัวา่ 
                                ดว้ยการเงินและทรัพยสิ์นของสมาคมฯ และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
                                สมาคมฯ 



                        15.2.5 เสนอรายงานการด าเนินกิจการและการเงินสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค ต่อท่ีประชุม  
                                   คณะกรรมการอ านวยการสมาคมฯ เดือนละ 1 คร้ัง    
                15.3 หนา้ท่ีของผูด้  ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
                        15.3.1 นายกสมาคมฯ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารกิจการของสมาคมฯ เป็นประธานในท่ี  
                                   ประชุม เป็นผูส้ั่งนดัหมายการประชุม เป็นผูแ้ทนของสมาคมฯ ในการติดต่อกบัรัฐบาล  
                                   องคก์าร องคก์รต่างๆ  และบุคคลทัว่ไปทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นท่ีปรึกษาของ 
                                   คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสมาคมฯ มีอ านาจสั่งจ่ายเงินตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเงิน 
                                   และทรัพยสิ์นของสมาคมฯ 
                         15.3.2 อุปนายกคนท่ีหน่ึง มีอ านาจหนา้ท่ีช่วยนายกสมาคมฯ ในกิจการของสมาคมฯ  
                                    ปฏิบติัการแทนนายกสมาคมฯ เม่ือไดรั้บมอบหมายหรือเม่ือนายกสมาคมฯ ไม่อยู ่
                                    หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
                         15.3.3 อุปนายกโดยต าแหน่ง มีหนา้ท่ีเป็นกรรมการอ านวยการของสมาคมฯ และปฏิบติังาน 
                                    ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากนายกสมาคมฯ 
                         15.3.4 เลขาธิการ มีหนา้ท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการอ านวยการ และท่ีประชุมใหญ่ 
                                    สามญัประจ าปี ติดต่อกบัสมาชิกและบุคคลภายนอกในกิจการทัว่ไป เสนอรายงาน 
                                    กิจการของสมาคมฯ ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี รับผดิชอบการเก็บรักษาบนัทึก 
                                    รายงานเก่ียวกบัการประชุม รักษาขอ้บงัคบัของสมาคมฯ ประสานงานกบัสมาคมฯ  
                                    ส านกังานสาขาภาค เก่ียวกบัขอ้บงัคบั บริหารงานเอกสารเก่ียวกบัประวติัขอ้บงัคบั  
                                     นโยบาย มติ โครงการ และกิจกรรมส าคญัของสมาคมฯ และปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บ 
                                     มอบหมายจากนายกสมาคมฯ หรือคณะกรรมการอ านวยการ 
                        15.3.5 รองเลขาธิการ มีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเลขาธิการ และท าหนา้ท่ีแทนเลขาธิการ เม่ือเลขาธิการ 
                                   ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
                        15.3.6 เหรัญญิก มีหนา้ท่ีรับผดิชอบเร่ืองการเงิน  ท าบญัชี  งบเดือน งบดุล เสนอคณะกรรมการ 
                                   อ  านวยการ ท ารายงานการเงินเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี รักษาระเบีย                            
                                   หลกัฐานการเงินและทรัพยสิ์นของสมาคมฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว ้
                        15.3.7 ผูช่้วยเหรัญญิก มีหนา้ท่ีช่วยเหรัญญิก และ ท าหนา้ท่ีแทนเหรัญญิก เม่ือเหรัญญิกไม่อยู ่ 
                                   หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
                        15.3.8 นายทะเบียน มีหนา้ท่ีน าเสนอผูส้มคัรเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯต่อคณะกรรมการ 
                                   อ านวยการ เพื่อพิจารณาอนุมติั จดัการระบบรับสมคัรสมาชิก และรักษาทะเบียนสมาชิก 
                                   ใหส้มบูรณ์และเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
                        15.3.9 ปฏิคม มีหนา้ท่ีตอ้นรับผูท่ี้มาประชุมหรือผูท่ี้มาร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ดูแล 
                                   ช่วยเหลือการจดัสถานท่ี และช่วยเหลือในการจดังานของ สมาคมฯ 



ข้อ 16 สมาคมฯ มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดงัน้ี 
 16.1 คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ 
 16.2 คณะกรรมการฝ่ายบริการการพยาบาล 
 16.3 คณะกรรมการฝ่ายวจิยั 
 16.4 คณะกรรมการฝ่ายบริการชุมชน 
 16.5 คณะกรรมการฝ่ายวารสาร 
 16.6 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลพิเศษ 
 16.7 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
 16.8 คณะกรรมการฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์ 
 16.9 คณะกรรมการฝ่ายสวสัดิการ 
 16.10 คณะกรรมการหารายได ้
 16.11 คณะกรรมการฝ่ายพฒันาวชิาชีพ 
 16.12 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 16.13 คณะกรรมการฝ่ายโครงการ/กิจการพิเศษหรือเฉพาะกิจท่ีคณะกรรมการอ านวยการเห็นสมควร 
                        คณะกรรมการอ านวยการสมาคมฯ แต่งตั้งประธานคณะกรรมการฝ่าย จากกรรมการอ านวยการ  
ประธานคณะกรรมการฝ่าย เสนอช่ือสมาชิก เพื่อคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่าย 
                        คณะกรรมการฝ่าย มีวาระการด ารงต าแหน่ง ตามวาระของกรรมการอ านวยการ ขอ้ 13.1 (ก)  
แต่อาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ไดต้ามท่ีคณะกรรมการอ านวยการเห็นสมควร 
 

หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
1. คณะกรรมกำรฝ่ำยวชิำกำร 
 หน้ำที ่: ส่งเสริมและใหบ้ริการดา้นวชิาการแก่สมาชิกและผูส้นใจเพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันา 
                           ตนเอง หน่วยงาน และวชิาชีพการพยาบาลใหมี้ความกา้วหนา้ทนัสมยัและเหมาะสมกบั 
                           สภาวะปัจจุบนัอยูเ่สมอ ตลอดจนประสานงานวชิาการกบัองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันา 
                           วชิาชีพและเผยแพร่ช่ือเสียงของสมาคมฯ 
 

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริกำรกำรพยำบำล 
 หน้ำที ่: ด าเนินการและใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการส่งเสริมมาตรฐานและการพฒันาคุณภาพของบริการ 
                           การพยาบาล 
 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยวจัิย 
 หน้ำที ่: ส่งเสริมและด าเนินการวจิยัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพการพยาบาลและสังคม ประสานงาน  
                           รวบรวมขอ้มูล ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการวจิยัทางการพยาบาลในประเทศและต่างประเทศ 



4. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริกำรชุมชน 
 หน้ำที ่: เป็นผูแ้ทนของสมาคมฯ ในการประสานงานกบัหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนๆ เก่ียวกบักิจกรรม 
                          อาสาสมคัร เพื่อการพฒันาสุขภาพอนามยัของประชาชน และการบริการชุมชนอ่ืนๆ ตาม 
                          ขอบเขตของวชิาชีพการพยาบาล   
 
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยวำรสำร 
 หน้ำที ่: จดัท าวารสารของสมาคมฯ  เพื่อเผยแพร่บทความวิจยั บทความวชิาการของสมาชิก และการ 
                           เผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลต่าง ๆ ของสมาคมฯ และวชิาชีพการพยาบาล    
 
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำลพเิศษ 
 หน้ำที ่: พฒันาคุณภาพงานบริการพยาบาลพิเศษ  ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล คุณธรรม จริยธรรม  
                           และภาพลกัษณ์แห่งวชิาชีพการพยาบาล 
 
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพนัธ์  
 หน้ำที ่: ด าเนินการเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมของสมาคมฯ ส่งเสริมความสามคัคีระหวา่งสมาชิก  
                           เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพการพยาบาลต่อสังคม เสริมสร้างสัมพนัธภาพ 
                          ระหวา่งสมาคมฯ กบัองคก์รสมาชิก และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยวเิทศสัมพนัธ์ 
 หน้ำที ่: ด าเนินการดา้นต่างประเทศของสมาคมฯ เก่ียวกบัการสร้างสัมพนัธภาพทางวชิาชีพ การ 
                           แลกเปล่ียนใหค้วามร่วมมือดา้นวชิาการ และการพฒันาวชิาชีพ การติดต่อประสานงานกบั 
                           องคก์รระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการใหบ้ริการความรู้และค าปรึกษาแก่สมาชิก 
                          เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของวชิาชีพการพยาบาลระหวา่งประเทศ 
 
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวสัดิกำร 
 หน้ำที ่: ด าเนินการเก่ียวกบัสวสัดิการ  พฒันาขอ้เสนอแนะ หรือนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิภาพ  
                           เพื่อการสร้างขวญัและก าลงัใจของสมาชิก 
 
10.  คณะกรรมกำรฝ่ำยหำรำยได้ 
 หน้ำที ่: จดักิจกรรมหารายไดแ้ละหรือรับบริจาคเพื่อสนบัสนุนกิจการของสมาคมฯ 
 



11.  คณะกรรมกำรโครงกำรพฒันำวชิำชีพ 
 หน้ำที ่: ติดตามการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และประเด็นเพศสภาวะ ท่ีมีผลกระทบ 
                           ต่อวชิาชีพการพยาบาล ศึกษาสถานการณ์วชิาชีพการพยาบาลในปัจจุบนั และแนวโนม้ใน 
                           อนาคต ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนิน งานพฒันาวชิาชีพต่อไป 
 
12. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 
 หน้ำที ่: ประสานงานกบัฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ในการดูแลตอ้นรับผูท่ี้มาประชุมหรือผูท่ี้มาร่วมใน 
                           กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ดูแลช่วยเหลือการจดัสถานท่ี และช่วยเหลือในการจดังานของ 
                           สมาคมฯ 
 
13. คณะกรรมกำรฝ่ำยโครงกำร/กจิกรรมพเิศษหรือเฉพำะกจิทีค่ณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเห็นสมควร 
 หน้ำที ่: ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมพิเศษหรือเฉพาะกิจท่ีคณะกรรมการอ านวยการเห็นสมควร 
 
ข้อ 17 การพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการอ านวยการ 
 17.1 ครบวาระ 
 17.2 ลาออก 
 17.3 พน้จากสมาชิกภาพ  
 17.4 สองในสาม ของจ านวนสมาชิก ท่ีมาประชุมในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี มีมติใหอ้อก 
 
ข้อ 18    การแต่งตั้งซ่อมกรรมการอ านวยการ ในกรณีท่ีกรรมการอ านวยการวา่งลงก่อนถึงก าหนดออกตาม 
              วาระใหก้รรมการอ านวยการ พิจารณาเชิญผูท่ี้ไดค้ะแนนจากการเลือกตั้งล าดบัถดัมา เป็นกรรมการ 
              อ  านวยการแทน จนครบวาระของต าแหน่งท่ีวา่งลง 
ข้อ 19 การบริหารงานของสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาคต่างๆ ใหถื้อปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ 
ข้อ 20 การประชุมของสมาคมฯ มีดงัน้ี 
 20.1 การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  ใหมี้อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพื่อใหค้ณะกรรมการอ านวยการ 
                     สมาคมฯ  แถลงกิจการทั้งหมดของสมาคมฯ และสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค  ท่ีไดด้ าเนินการ 
                     มาตลอดปี 
 20.2 การประชุมใหญ่วสิามญั  คณะกรรมการอ านวยการ อาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญัไดเ้ม่ือ 
                      เห็นสมควร  หรือเม่ือสมาชิกจ านวนไม่นอ้ยกวา่100 คน ท าหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการของ 
                      สมาคมฯ ใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญัโดยหนงัสือร้องขอนั้นตอ้งระบุวตัถุประสงคข์องการเรียก 
                      ประชุม  การนดัประชุมตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งนอ้ย 15วนั ก่อนก าหนดการประชุม 
                      พร้อมดว้ยระเบียบวาระ 



              20.3 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ถา้มีกรณีพิเศษและ 
                      นายกสมาคมฯ เห็นสมควร อาจนดัประชุมมากกวา่น้ีก็ได ้
                       20.3.1 การนดัประชุม ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั พร้อมดว้ยระเบียบวาระ 
                       20.3.2 ตอ้งมีกรรมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 2 จึงจะเป็นองคป์ระชุมและด าเนินการประชุม 
                                   ตามวาระพิจารณาได ้
                      20.3.3 มติในท่ีประชุม ใหถื้อเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ ถา้เสียงเท่ากนั ประธานออกเสียงได ้ 
                                 1 เสียง เป็นการช้ีขาด 
                     20.3.4 ประธานท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ในกรณีท่ีนายกสมาคมฯ  หรือ อุปนายกไม่อยู ่  
                                 ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเลือกผูใ้ดผูห้น่ึงในท่ีประชุมนั้นเป็นประธานเฉพาะคราวนั้น 
 

หมวดที ่6   
กำรเงินและทรัพย์สิน 

 
ข้อ 21   การเงินและทรัพยสิ์น  ใหค้ณะกรรมการอ านวยการรับผิดชอบการเงินและทรัพยสิ์นของสมาคมฯ   
              ดงัน้ี 
 21.1 การจดัการการเงินของสมาคมฯ  ตอ้งปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการอ านวยการ 
 21.2 เหรัญญิก  มีหนา้ท่ีรวบรวมค าของบประมาณจากประธานฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการอ านวยการ 
                      สมาคมฯ และจากสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค จดัท างบประมาณประจ าปีของสมาคมฯ  ตาม 
                       ปีงบประมาณของสมาคมฯ และใหเ้สนอขออนุมติั ต่อคณะกรรมการอ านวยการล่วงหนา้ 
                       ปีงบประมาณนั้น  เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ จึงประกาศใชไ้ด ้และใหเ้หรัญญิกปฏิบติัการเบิก  
                       ท  างบประมาณประจ าปีของสมาคมฯ เสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการอ านวยการล่วงหนา้ 
                        ปีงบประมาณ 
 21.3  การบริหารการเงินของสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค เม่ือไดรั้บอนุมติังบประมาณประจ าปีแล้ว  
                       ใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการอ านวยการสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค และให ้
                        คณะกรรมการอ านวยการสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค เสนอรายงานการใชจ่้ายประจ าปี ต่อ 
                        คณะกรรมการอ านวยการสมาคมฯ ทุกส้ินปีงบประมาณ 
 21.4   งบประมาณรายจ่ายต่างๆ ใหก้ าหนดประเภทดงัน้ี 
            21.4.1 หมวดค่าจา้ง  ไดแ้ก่ เงินเดือน  ค่าจา้งประจ า  และค่าจา้งชัว่คราว 
           21.4.2 หมวดค่าตอบแทน ไดแ้ก่ ค่าล่วงเวลา  ค่าตอบแทน และอ่ืนๆ     
                        21.4.3 หมวดสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ค่าโทรศพัท ์ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ  
   



                        21.4.4 หมวดค่าใชส้อย ไดแ้ก่ ค่าซ่อมแซมตรวจรักษาพสัดุและครุภณัฑ์ ค่าไปรษณีย ์ 
                                   ค่าพาหนะ ค่าส่งวารสาร ค่าเล้ียงรับรอง ค่าท าเขม็เคร่ืองหมายของสมาคมฯ และ 
                                   ค่าใชส้อยอ่ืนๆ 
                        21.4.5 หมวดวสัดุ  ไดแ้ก่ ค่าวสัดุส านกังาน  วสัดุงานบา้น  ฯลฯ 
                        21.4.6 หมวดครุภณัฑ ์ ไดแ้ก่  ค่าของใชป้ระจ าส านกังาน  เช่น  ตูเ้ก็บเอกสาร โตะ๊  เกา้อ้ี  ตูติ้ด 
                                    ประกาศ เคร่ืองพิมพ ์ เคร่ืองปรับ อากาศ ฯลฯ    
                         21.4.7 หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
                         21.4.8 หมวดเงินอุดหนุน  ไดแ้ก่  ทุนการศึกษา  ทุนการวจิยั  ค่าบ ารุงองคก์าร  สมาชิก  
                                    ทุนอุดหนุนกิจการสาธารณกุศล ฯลฯ 
                        21.4.9  หมวดรายจ่ายอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ส านกังานสมาคมฯ              
                                     สาขาภาค และโครงการต่างๆ ของสมาคมฯ  ค่าจดัพิมพห์นงัสือและเอกสารพิเศษ   
                                     ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  และงบฉุกเฉิน 
ข้อ 22 การบญัชี และการรับจ่ายเงิน  
              ใหเ้หรัญญิก  มีหนา้ท่ีควบคุมการรับจ่ายเงินทุกประเภท  รวมทั้งการลงบญัชีตามหลกัการท าบญัชี 
 
ข้อ 23 เหรัญญิก มีสิทธิเก็บรักษาเงินสดไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) 
 
ข้อ 24 อ านาจการสั่งจ่าย ใหเ้ป็นไปดงัน้ี 
  24.1 เหรัญญิกสั่งจ่ายไดใ้นวงเงินไม่เกิน  10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) 
 24.2 นายกสมาคมสั่งจ่ายไดใ้นวงเงินไม่เกิน  50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น)  
 24.3 การสั่งจ่ายเงินเกินกวา่ 50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) ข้ึนไป  เป็นอ านาจของคณะกรรมการ 
                      อ านวยการ 
 

ข้อ 25     การเบิกเงินจากธนาคาร  
                        จะกระท าไดเ้ม่ือบุคคล 2 ใน 4 คน ไดแ้ก่ นายกสมาคมฯ หรืออุปนายกคนท่ีหน่ึง  และเหรัญญิก  
               หรือผูช่้วยเหรัญญิก ลงลายมือช่ือ 
 

ข้อ 26  การสั่งจ่ายเงินและการเบิกเงินจากธนาคารของสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค  ใหถื้อปฏิบติัตาม 
               ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเงินและทรัพยสิ์นของสมาคมฯ 
 
ข้อ 27 ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ  เสนอรายงานการเงินซ่ึงผูส้อบบญัชีไดรั้บรองแลว้ ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
              สามญัประจ าปี  ปีละหน่ึงคร้ัง  ปีงบประมาณของสมาคมฯ เร่ิมตน้วนัท่ี 1 มกราคม  และส้ินสุดวนัท่ี   
              31 ธนัวาคมของแต่ละปี 



ข้อ 28 เม่ือมีผูบ้ริจาคทรัพยสิ์น ทั้งสังหาริมทรัพย ์และ อสังหาริมทรัพย ์หรือ สิทธิอนัเก่ียวแก่ทรัพยสิ์นใหแ้ก่ 
             สมาคมฯ  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการก่อนแลว้ จึงจะด าเนินการจดัท า 
              หลกัฐานไว ้ พร้อมทั้งออกใบรับเงิน และหรือหนงัสือตอบรับผูบ้ริจาค 
 
ข้อ 29 อ านาจในการจดัการทรัพยสิ์นของสมาคมฯ  
                       การเช่า หรือการใหเ้ช่า หรืออนุญาตใหมี้การเขา้ใชป้ระโยชน์  ในอสังหาริมทรัพยใ์ดๆ ของ 
               สมาคมฯ  จะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอ านวยการ 
 29.1 การโอน การขาย การซ้ือ หรือการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยข์องสมาคมฯ  ตอ้ง 
                     เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอ านวยการ จ านวน 2 ใน 3 
 29.2 การจดัซ้ือพสัดุ  ครุภณัฑ ์ และการจา้งเหมาใหท้ าภายในเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
         29.2.1 ราคาต ่ากวา่ 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)  เป็นอ านาจของเหรัญญิก 
         29.2.2 ราคา 10,000 บาท  (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)  ถึง  50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) เป็นอ านาจ 
                                 ของนายกสมาคมฯ โดยวธีิสืบราคาไม่นอ้ยกวา่ 2 ราย โดยท าหนงัสือเสนอราคาเป็น 
                                 ลายลกัษณ์อกัษร    
                      29.2.3 ราคาเกิน  50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น)  ข้ึนไปเป็นอ านาจของ คณะกรรมการ  
                                 อ านวยการ ท่ีจะพิจารณาอนุมติั โดยท าสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
                      29.2.4  การจดัซ้ือพสัดุ ครุภณัฑแ์ละการจา้งเหมา ของสมาคมฯ ส านกังานสาขาภาค  ใหถื้อ 
                                  ปฏิบติัตามระเบียบการเงินและทรัพยสิ์นของสมาคมฯ 
 
ข้อ 30 การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นของสมาคมฯ มีดงัต่อไปน้ี 
 30.1  ค่าบ ารุงจากสมาชิกทุกประเภท 
 30.2  ดอกผลจากเงินฝากของสมาคมฯ 
 30.3  การบริจาคสังหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพย ์หรือสิทธิเก่ียวกบัทรัพยสิ์นตามเจตจ านงของ 
                       ผูบ้ริจาค 
 30.4  การจดัหารายได ้เพื่อใชจ่้ายในกิจการของสมาคมฯ 
 
ข้อ 31    ใหค้ณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าทุกปี  และการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตาม 
               กฎหมาย 
 
ข้อ 32   เม่ือผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองโดยถูกตอ้งแลว้  ใหเ้หรัญญิกน าเสนอกรรมการอ านวยการ 
             เพื่อเสนอท่ีประชุมใหญ่รับรอง 
 



หมวดที ่7  
กำรเลกิสมำคม และกำรช ำระหนี้ 

 
ข้อ 33 การเลิกสมาคมฯ  และการช าระหน้ีสิน      
 33.1 การเลิกสมาคมฯ จะกระท าไดโ้ดยสมาชิกลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี มี 
                      จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 4 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุมทั้งหมด 
              33.2 การช าระหน้ีเม่ือเลิกสมาคมฯ  ใหป้ฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลานั้น  หากมีทรัพยสิ์น 
                     เหลืออยู ่ ใหย้กเป็นสิทธิของมูลนิธิในเครือของสมาคมฯ  โดยเฉล่ียใหต้ามความเหมาะสม 
 
ข้อ 34 ผูจ้ดัการส านกังานสมาคมฯ 
                        เพื่อใหง้านของสมาคมฯ  ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง  จึงเห็นสมควรใหมี้ 
               ผูจ้ดัการส านกังานสมาคมฯ  ท าหนา้ท่ีดงัน้ี 
 34.1 รับผดิชอบการบริหารจดัการงานภายในส านกังานสมาคมฯ และเป็นผูแ้ทนของ 
                      สมาคมฯ  ในการติดต่อกบับุคคลภายนอก เก่ียวกบัการด าเนินงานในความรับผดิชอบ 
              34.2 ปฏิบติังานอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากนายกสมาคมฯ  และคณะกรรมการอ านวยการ 
              34.3 ใหเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการทุกคร้ัง และรับผดิชอบบนัทึกรายงานการประชุม 
                       คณะกรรมการอ านวยการ 
 
ข้อ 35 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  แกไ้ขเพิ่มเติมไดโ้ดย 
              35.1 คณะกรรมการอ านวยการ เห็นสมควรใหแ้กไ้ข เพื่อความเหมาะสมในการด าเนินกิจการของ 
                      สมาคมฯ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัของสังคม ทั้งน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งก าหนดเวลา 
              35.2 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  โดยมติ 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชิก ท่ีเขา้ประชุมเห็นสมควร 
                      ใหแ้กไ้ข 
 

ข้อ 36 ร่างขอ้บงัคบัท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติม  ประกาศไวท่ี้ส านกังานสมาคมฯ ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนการประชุม 
              ใหญ่สามญัประจ าปี ผูใ้ดจะคดัคา้นร่างนั้น ใหย้ื่นเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อเลขาธิการ ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั  
               ก่อนการประชุม 
 

ข้อ 37    ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัของสมาคมฯ ท่ีใชม้าแต่ก่อน และใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีแทนตั้งแต่วนัท่ี 1  
               กรกฎาคม 2561  เป็นตน้ไป 
 
ข้อ 38     ระเบียบอ่ืนใด ของสมาคมฯ ท่ีขดัหรือแยง้ต่อขอ้บงัคบัน้ีใหย้กเลิกและถือปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี 



ข้อ 39 ใหน้ายกสมาคมฯ รักษาการ ตามขอ้บงัคบัน้ี 
                       สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ไดก่้อตั้งข้ึนและจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสมาคม  
                เลขท่ี 67 เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2470 
  แกไ้ขคร้ังท่ี 1 วนัท่ี  1  มกราคม  2501 
  แกไ้ขคร้ังท่ี 2 วนัท่ี  1  มกราคม  2505 
  แกไ้ขคร้ังท่ี 3  วนัท่ี  1  เมษายน  2513 
  แกไ้ขคร้ังท่ี 4 วนัท่ี  1  เมษายน  2518 
  แกไ้ขคร้ังท่ี 5 วนัท่ี  1  กรกฎาคม  2525 
  แกไ้ขคร้ังท่ี 6 วนัท่ี  1  กุมภาพนัธ์  2540 
  แกไ้ขคร้ังท่ี 7 วนัท่ี 14  กรกฎาคม  2551 
  แกไ้ขคร้ังท่ี 8    วนัท่ี 15  พฤศจิกายน  kj2560 


